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Teckenförklaring - förfaranden
 

Såvida inte parlamentet beslutar annorlunda, kommer de behandlade texterna att gå till omröstning i följande ordning:
 

À = Tidsfrister    ´ = ??5020??    6 = Texten ännu ej antagen, eventuella tidsfrister

1. Tredje behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««III)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av ett gemensamt förslag

2. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

3. Andra behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««II)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för avvisning eller ändring av rådets ståndpunkt
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av rådets ståndpunkt

4. Parlamentets arbetsordning

- Ändringsförslag till arbetsordningen
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande av ändringsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till beslut

5. Första behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««I)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

6. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

7. Övriga förfaranden

- Samrådsförfarande («)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

- Övrigt (uttalanden, muntliga frågor, initiativbetänkanden, upphävande av immunitet)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till resolution eller ett förslag till beslut
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Måndagen den 13 september 2021

 

 

17.00 - 21.30     Debatter

 
Gemensam debatt - Främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar

 
Slut på den gemensamma debatten

 

Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
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17.00 - 21.30 Debatter

18.30 - 19.45 Omröstning

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

45 À«««I • Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Betänkande: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för
förebyggande och kontroll av sjukdomar

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

32 À«««I • Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa

Betänkande: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om allvarliga
gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr
1082/2013/EU

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

58 À • Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i
samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen

Betänkande: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Betänkande om rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i
samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen

[2019/2186(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

34 À • Fiskare för framtiden

Betänkande: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Betänkande om fiskare för framtiden: locka en ny generation arbetskraft till
fiskerinäringen och skapa sysselsättning i kustsamhällen

[2019/2161(INI)]

Fiskeriutskottet



 

18.30 - 19.45     Omröstning
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17 • Vägen mot en framtidssäkrad inlandssjöfart i Europa

Betänkande: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Betänkande om vägen mot en framtidssäkrad inlandssjöfart i Europa

[2021/2015(INI)]

Utskottet för transport och turism

12 • Ett starkare partnerskap med EU:s yttersta randområden

Betänkande: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Betänkande om ett starkare partnerskap med EU:s yttersta randområden

[2020/2120(INI)]

Utskottet för regional utveckling

52 • En ny modell för den maritima strategin för Atlanten

Betänkande: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Betänkande om en ny modell för den maritima strategin för Atlanten

[2020/2276(INI)]

Utskottet för regional utveckling

59 • Anmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende
på antalet ändringsförslag.

88 • Omröstning om preliminär överenskommelse

56 À«««I - Gemenskapens växtförädlarrätt: förlängning av giltighetsperioden för vissa arter

Betänkande: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förlängning av
giltighetsperioden för gemenskapens växtförädlarrätt för arterna sparris och artgrupperna blomsterlökar,
vedartade små bärbuskar och prydnadsbuskar

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

48 • Omröstning om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

66 À«««I - Förlängning av giltighetstiden för säkerhetsintyg och tillstånd för järnvägsföretag som använder den
fasta förbindelsen under Engelska kanalen

Betänkande:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Utskottet för transport och turism

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

87 • Sluten omröstning

Immunitet
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78 - Begäran om fastställelse av Guy Verhofstadts immunitet och privilegier

Betänkande: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Betänkande om begäran om fastställelse av Guy Verhofstadts immunitet och privilegier

[2021/2030(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

100 • Samlade omröstningar

53 « - Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen

Betänkande: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna
med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland
och Konungariket Danmark, å andra sidan (ULT-beslutet)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Utskottet för utveckling

(Omröstning: 31/01/2019)

47 - Hbtqi-rättigheter i EU

Resolutionsförslag

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Artikel 227 i arbetsordningen



Tisdagen den 14 september 2021

 

 

09.00      Tillkännagivande av resultat

 

09.00 - 13.00     Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

 
Gemensam debatt - Naturkatastrofer i Europa

 
Slut på den gemensamma debatten

 

13.00 - 14.15     Omröstning
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09.00 Tillkännagivande av resultat

09.00 - 13.00 Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

13.00 - 14.15 Omröstning

15.00 - 20.00 Debatter

19.00 Tillkännagivande av resultat

20.30 - 23.00 Debatter

79 • Framläggandet av 55 %-paketet efter offentliggörandet av IPCC-rapporten

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2875(RSP)]

73 • Naturkatastrofer under sommaren 2021

Muntlig fråga

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Utskottet för regional utveckling
Kommissionen
Naturkatastrofer under sommaren 2021

[2021/2867(RSP)]

80 • Effekter av naturkatastrofer i Europa till följd av klimatförändringar

Uttalande av kommissionen

[2021/2876(RSP)]

51 • Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2022

[2021/2762(RSP)]

90 • Samlade omröstningar

17 - Vägen mot en framtidssäkrad inlandssjöfart i Europa

Betänkande: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Utskottet för transport och turism



 

15.00 - 20.00     Debatter
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12 - Ett starkare partnerskap med EU:s yttersta randområden

Betänkande: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Utskottet för regional utveckling

52 - En ny modell för den maritima strategin för Atlanten

Betänkande: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Utskottet för regional utveckling

91 • Omröstning om ändringsförslag

92 • Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Betänkande: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

93 • Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa

Betänkande: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

81 À • Situationen i Afghanistan

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2021/2877(RSP)]

82 À • Situationen i Libanon

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2021/2878(RSP)]

44 À • Riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland

Betänkande: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik om riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland

[2021/2042(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 118 i arbetsordningen

21 À • En ny EU–Kina-strategi

Betänkande: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Betänkande om en ny EU–Kina-strategi

[2021/2037(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor



19.00      Tillkännagivande av resultat

 

20.30 - 23.00     Debatter

 
Gemensam debatt - Brexitjusteringsreserven

 
Slut på den gemensamma debatten
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36 À«««I • EU:s blåkortsdirektiv

Betänkande: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

86 À«««II • Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) 2021–2027

Andrabehandlingsrekommendation: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för
stöd inför anslutningen (IPA III)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Utskottet för utrikesfrågor

11 À«««I • Brexitjusteringsreserven

Betänkande: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av brexitjusteringsreserven

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Utskottet för regional utveckling

43 • Förslag till ändringsbudget nr 1/2021: brexitjusteringsreserven

Betänkande: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens
ändringsbudget nr 1/2021 för budgetåret 2021 – brexitjusteringsreserven

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Budgetutskottet



Onsdagen den 15 september 2021

 

 

09.00 - 13.00     Debatt

 

13.00 - 14.15     Första omröstningsomgången
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09.00 - 13.00 Debatt

13.00 - 14.15 Första omröstningsomgången

15.00 - 20.00 Debatter

19.00 Tillkännagivande av resultat

20.00 - 21.15 Andra omröstningsomgången

20.30 - 23.00 Debatter

50 • Tillståndet i unionen

Uttalande av kommissionens ordförande

[2021/2763(RSP)]

94 • Samlad omröstning

43 - Förslag till ändringsbudget nr 1/2021: brexitjusteringsreserven

Betänkande: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Budgetutskottet

66 À«««I - Förlängning av giltighetstiden för säkerhetsintyg och tillstånd för järnvägsföretag som använder den
fasta förbindelsen under Engelska kanalen

Betänkande:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Utskottet för transport och turism

95 • Omröstningar om preliminära överenskommelser

46 À«««I - Offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung för att säkerställa efterlevnad av
förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel

Betänkande: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU)
2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från
tredjeländer till unionen för att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella
medel

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(Omröstning: 24/06/2021)

11 À«««I - Brexitjusteringsreserven

Betänkande: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Utskottet för regional utveckling
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36 À«««I - EU:s blåkortsdirektiv

Betänkande: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

127 • Förslag om avvisande av rådets ståndpunkt

86 À«««II - Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) 2021–2027

Andrabehandlingsrekommendation: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Utskottet för utrikesfrågor

96 • Slutomröstning

45 À«««I - Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Betänkande: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

32 À«««I - Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa

Betänkande: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

116 • Omröstning om ändringsförslag

125 • Invändning enligt artikel 111.3 i arbetsordningen: Kriterier för bestämning av vilka antimikrobiella
medel som uteslutande ska användas för behandling av vissa infektioner hos människor

118 • En ny EU–Kina-strategi

Betänkande: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor

119 • Riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland

Betänkande: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor

121 • Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Betänkande: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

122 • Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya
anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen

Betänkande: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)
[2019/2186(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor



 

15.00 - 20.00     Debatter

 

19.00      Tillkännagivande av resultat

 

20.00 - 21.15     Andra omröstningsomgången
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123 • Fiskare för framtiden

Betänkande: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Fiskeriutskottet

124 • Planer och åtgärder för att påskynda övergången till innovation utan djurförsök inom forskning,
lagstadgad testning och utbildning

Resolutionsförslag
[2021/2784(RSP)]

61 À • Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation

Betänkande: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Betänkande om genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation: framsteg,
lärdomar och hinder att övervinna

[2020/2046(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

84 • Skandalen med spionprogrammet Pegasus

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2879(RSP)]

85 À • Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2880(RSP)]

55 À • Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel
83.1 i EUF-fördraget

Betänkande: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om att fastställa könsrelaterat våld
som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget

[2021/2035(INL)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

97 • Samlade omröstningar

70 ««« - Avtal mellan EU och Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar

Rekommendation: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan
Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om ändring av avtalet om förenklat utfärdande av viseringar
för kortare vistelse till medborgare i Republiken Kap Verde och i Europeiska unionen

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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68 «««I - Ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av
personuppgifter

Betänkande: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut
2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

69 «««I - Europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området: anpassning till EU:s regler om skydd av
personuppgifter

Betänkande: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv
2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

71 ««« - Avtal mellan EU och Korea: vissa luftfartsaspekter

Rekommendation: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet
mellan Europeiska unionen och Republiken Korea om vissa luftfartsaspekter

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Utskottet för transport och turism

99 • Omröstning om ändringsförslag

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) – Fastställande av könsrelaterat våld
som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget

98 • Slutomröstning

83 À - Invändning enligt artikel 111.3 i arbetsordningen: Kriterier för bestämning av vilka antimikrobiella
medel som uteslutande ska användas för behandling av vissa infektioner hos människor

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]

21 À - En ny EU–Kina-strategi

Betänkande: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

44 À - Riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland

Betänkande: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 118 i arbetsordningen

54 À« - Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Betänkande: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor



 

20.30 - 23.00     Debatter
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58 À - Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya
anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen

Betänkande: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

[2019/2186(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

34 À - Fiskare för framtiden

Betänkande: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Fiskeriutskottet

60 À - Planer och åtgärder för att påskynda övergången till innovation utan djurförsök inom forskning,
lagstadgad testning och utbildning

Resolutionsförslag

RC B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021,
B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Debatt: 08/07/2021)

64 • EU:s bidrag till omvandlingen av de globala livsmedelssystemen för att uppnå målen
för hållbar utveckling

Muntlig fråga

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Utskottet för utveckling
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Kommissionen
EU:s bidrag till omvandlingen av globala livsmedelssystem för att uppnå målen för hållbar utveckling

[2021/2750(RSP)]

63 • Motverkande av de negativa sociala konsekvenserna av covid-19-pandemin

Muntlig fråga

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Kommissionen
Motverkande av de negativa sociala konsekvenserna av covid-19-pandemin

[2021/2734(RSP)]



Torsdagen den 16 september 2021

 

 

09.00      Tillkännagivande av resultat

 

09.00 - 13.00     Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

 

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av

demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)
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09.00 Tillkännagivande av resultat

09.00 - 13.00 Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

09.30 - 10.45 Första omröstningsomgången

13.00 Tillkännagivande av resultat

13.45 - 15.00 Andra omröstningsomgången

14.30 - 16.30 Debatt

16.30 Tillkännagivande av resultat

74 • Amerikanska restriktiva åtgärder och rättsstatlighet

Muntlig fråga

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Kommissionen
Amerikanska restriktiva åtgärder och rättsstatlighet

[2021/2868(RSP)]

75 À • Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade
Arabemiraten

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09.30 - 10.45     Första omröstningsomgången
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103 • Omröstning om ändringsförslag

104 • Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba

Resolutionsförslag
[2021/2872(RSP)]

105 • Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten

Resolutionsförslag
[2021/2873(RSP)]

106 • Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya

Resolutionsförslag
[2021/2874(RSP)]

107 • Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation

Betänkande: Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

108 • Situationen i Afghanistan

Resolutionsförslag
[2021/2877(RSP)]

109 • Situationen i Libanon

Resolutionsförslag
[2021/2878(RSP)]

110 • Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen

Resolutionsförslag
[2021/2880(RSP)]

111 • Förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ
för etiska frågor

Betänkande: Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor

102 • Slutomröstning

55 À - Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-
fördraget

Betänkande: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

[2021/2035(INL)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män



13.00      Tillkännagivande av resultat

 

13.45 - 15.00     Andra omröstningsomgången
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101 • Slutomröstning

75 À - Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba

Resolutionsförslag

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten

Resolutionsförslag

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya

Resolutionsförslag

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

61 À - Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation

Betänkande: Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

81 À - Situationen i Afghanistan

Resolutionsförslag

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - Situationen i Libanon

Resolutionsförslag

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

85 À - Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen

Resolutionsförslag

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ
för etiska frågor

Betänkande: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Betänkande om förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende
EU-organ för etiska frågor

[2020/2133(INI)]

Utskottet för konstitutionella frågor



14.30 - 16.30     Debatt

 

16.30      Tillkännagivande av resultat
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62 À • Transparens i EU i samband med utveckling, inköp och distribution av covid-19-
vaccin

Muntlig fråga

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Utskottet för framställningar
Kommissionen
Transparens i EU i samband med utveckling, inköp och distribution av covid-19-vaccin

[2021/2678(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum i oktober.



 

 
Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 

Tidsfrister
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Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 13 september 2021

 

17.00 - 21.30

 

 

Tisdagen den 14 september 2021

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 20.00

 

20.30 - 23.00
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Kommissionen (inklusive repliker) :30'

Föredragande (3 x 6') :18'

Föredragande av yttrande (3 x 1') :3'

Föredragande (artikel 160 i arbetsordningen) (4 x 4') :16'

Ledamöter :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 7' 30

Rådet (inklusive repliker) :20'

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

Ordförande för budgetutskottet :3'

Föredragande av budgeten (2 x 3') :6'

Frågeställare (utskott) :5'

Ledamöter :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 7' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant
(inklusive repliker)

:20'

Föredragande (2 x 6') :12'

Föredragande av yttrande :1'

Ledamöter :180'

PPE : 43' 30, S&D : 36', Renew : 25', Verts/ALE : 19', ID : 18' 30, ECR : 16' 30, The Left : 11', NI : 10' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Föredragande (5 x 6') :30'

Föredragande av yttrande (3 x 1') :3'

Ledamöter :60'

PPE : 13', S&D : 11', Renew : 8', Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30



Onsdagen den 15 september 2021

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 20.00

 

20.30 - 23.00

 

 

Torsdagen den 16 september 2021

 

09.00 - 13.00

 

14.30 - 16.30
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Rådet (inklusive repliker) :5'

Kommissionens ordförande (inklusive repliker) :40'

Ledamöter :134' 30

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, Verts/ALE : 14' 30, ID : 14', ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI : 8'

Rådet (inklusive repliker) :20'

Kommissionen (inklusive repliker) :30'

Föredragande (3 x 6') :18'

Ledamöter :150' 30

PPE : 36', S&D : 30', Renew : 20' 30, Verts/ALE : 16', ID : 15' 30, ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Frågeställare (utskott) (2 x 5') :10'

Ledamöter :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9' 30, ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Författare till varje resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) :1'

Ledamöter :134' 30

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, Verts/ALE : 14' 30, ID : 14', ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI : 8'

Kommissionen (inklusive repliker) :5'

Frågeställare (utskott) :5'

Ledamöter :75'

PPE : 17', S&D : 14', Renew : 10', Verts/ALE : 8', ID : 8', ECR : 7' 30, The Left : 5' 30, NI : 5'



Tidsfrister

 
 

Måndagen den 13 september 2021

 

 

Tisdagen den 14 september 2021
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45 À • Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar  - Betänkande: Joanna Kopcińska
(A9-0253/2021)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 8 september kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 10 september kl. 12.00

32 À • Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa  - Betänkande: Véronique Trillet-Lenoir
(A9-0247/2021)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 8 september kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 10 september kl. 12.00

58 À • Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya
anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen  - Betänkande: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

- Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution

Måndagen den 13 september kl. 19.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Tisdagen den 14 september kl. 10.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 14 september kl. 16.00

34 À • Fiskare för framtiden  - Betänkande: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

- Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution

Måndagen den 13 september kl. 19.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Tisdagen den 14 september kl. 10.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 14 september kl. 16.00

56 À • Gemenskapens växtförädlarrätt: förlängning av giltighetsperioden för vissa arter  - Betänkande: Bert-Jan
Ruissen (A9-0171/2021)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 8 september kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 10 september kl. 12.00

66 À • Förlängning av giltighetstiden för säkerhetsintyg och tillstånd för järnvägsföretag som använder den
fasta förbindelsen under Engelska kanalen  - Betänkande:

- Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 14 september kl. 12.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 14 september kl. 19.00

81 À • Situationen i Afghanistan - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant
för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Tisdagen den 14 september kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 15 september kl. 10.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 15 september kl. 11.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Onsdagen den 15 september kl. 19.00



 

Onsdagen den 15 september 2021

 

20 20Tidsfrister

696.160/OJ 696.160/OJ

82 À • Situationen i Libanon - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Tisdagen den 14 september kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 15 september kl. 10.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 15 september kl. 11.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Onsdagen den 15 september kl. 19.00

44 À • Riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland  - Betänkande: Andrius Kubilius
(A9-0259/2021)

- Ändringsförslag Onsdagen den 8 september kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 10 september kl. 12.00

21 À • En ny EU–Kina-strategi  - Betänkande: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

- Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution

Måndagen den 13 september kl. 19.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Tisdagen den 14 september kl. 10.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 14 september kl. 16.00

36 À • EU:s blåkortsdirektiv  - Betänkande: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 8 september kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 10 september kl. 12.00

86 À • Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) 2021–2027  - Andrabehandlingsrekommendation:
Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

- Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 14 september kl. 12.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 14 september kl. 19.00

11 À • Brexitjusteringsreserven  - Betänkande: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 8 september kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 10 september kl. 12.00

66 À • Förlängning av giltighetstiden för säkerhetsintyg och tillstånd för järnvägsföretag som använder den
fasta förbindelsen under Engelska kanalen  - Betänkande:

- Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 14 september kl. 12.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 14 september kl. 19.00

46 À • Offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung för att säkerställa efterlevnad av
förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel  - Betänkande: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

- Ändringsförslag, förkastande Måndagen den 13 september kl. 19.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 14 september kl. 16.00

61 À • Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation  - Betänkande: Sven Giegold (A9-0193/2021)

- Ändringsförslag Onsdagen den 8 september kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 10 september kl. 12.00



 

Torsdagen den 16 september 2021
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85 À • Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen - Uttalanden av rådet och
kommissionen

- Resolutionsförslag Tisdagen den 14 september kl. 10.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 15 september kl. 10.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 15 september kl. 11.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Onsdagen den 15 september kl. 19.00

55 À • Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget  -
Betänkande: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

- Ändringsförslag Måndagen den 13 september kl. 19.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 14 september kl. 16.00

83 À • Invändning enligt artikel 111.3 i arbetsordningen: Kriterier för bestämning av vilka antimikrobiella
medel som uteslutande ska användas för behandling av vissa infektioner hos människor

- Ändringsförslag Måndagen den 13 september kl. 19.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 14 september kl. 16.00

54 À • Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik  - Betänkande: Lucia Ďuriš Nicholsonová
(A9-0262/2021)

- Ändringsförslag Onsdagen den 8 september kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Fredagen den 10 september kl. 12.00

60 À • Planer och åtgärder för att påskynda övergången till innovation utan djurförsök inom forskning,
lagstadgad testning och utbildning - Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Onsdagen den 8 september kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 13 september kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 13 september kl. 20.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 14 september kl. 16.00

75 À • Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 13 september kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 15 september kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 15 september kl. 14.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Onsdagen den 15 september kl. 19.00

76 À • Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 13 september kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 15 september kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 15 september kl. 14.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Onsdagen den 15 september kl. 19.00



22 22Tidsfrister

696.160/OJ 696.160/OJ

77 À • Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 13 september kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 15 september kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 15 september kl. 14.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Onsdagen den 15 september kl. 19.00

29 À • Förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för
etiska frågor  - Betänkande: Daniel Freund (A9-0260/2021)

- Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution

Måndagen den 13 september kl. 19.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Tisdagen den 14 september kl. 10.00

- Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar Tisdagen den 14 september kl. 16.00

62 À • Transparens i EU i samband med utveckling, inköp och distribution av covid-19-vaccin - Muntlig fråga
(O-000046/2021 - B9-0033/21)

Tidsfrister ska fastställas.
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