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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



Innehåll

Innehåll

699.710/OJ 699.710/OJ

Måndagen den 22 november 2021 1

17.00 - 20.00 Debatter 1

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan 1

Införande av ett europeiskt  socialförsäkringskort för att förbättra säkerställandet på elektronisk väg av
socialförsäkringsrättigheter och rättvis rörlighet - Muntlig fråga (O-000071/2021 - B9-0041/21) 1

Samordning av medlemsstaternas åtgärder mot bakgrund av det stigande antalet covid-19-fall i EU -
Uttalande av kommissionen 1

En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse  - Betänkande: Hildegard Bentele (A9-0280/2021) 1

Revideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027  -
Betänkande: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021) 1

20.30 - 23.00 Debatter 2

EU:s idrottspolitik: bedömning och möjliga vägar framåt  - Betänkande: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021) 2

En läkemedelsstrategi för Europa  - Betänkande: Dolors Montserrat (A9-0317/2021) 2

Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen) 2

Tisdagen den 23 november 2021 3

09.00 - 12.00 Debatter 3

Gemensam debatt - Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 3

Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna
och finansieras av EGFJ och Ejflu  - Betänkande: Peter Jahr (A8-0200/2019) 3

Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning  - Betänkande: Ulrike
Müller (A8-0199/2019) 3

Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av förordningen om en samlad marknadsordning och
andra förordningar  - Betänkande: Eric Andrieu (A8-0198/2019) 3

12.00 - 13.15 Omröstning 4

Anmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende på
antalet ändringsförslag. 4

Omröstningar om preliminära överenskommelser 4

Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna och
finansieras av EGFJ och Ejflu  - Betänkande: Peter Jahr (A8-0200/2019) 4

Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning  - Betänkande: Ulrike
Müller (A8-0199/2019) 4

Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av förordningen om en samlad marknadsordning och andra
förordningar  - Betänkande: Eric Andrieu (A8-0198/2019) 4

Samlade omröstningar 4

Insolvensförfaranden: ersättande av bilagorna A och B till förordning  - Betänkande: Adrián Vázquez Lázara
(A9-0293/2021) 4

Integrerad statistik över jordbruksföretag: unionens bidrag inom budgetramen 2021–2027  - Betänkande:
Riho Terras (A9-0310/2021) 4

Paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-
produkter): faktablad. Förlängning av övergångsbestämmelserna  - Betänkande: Jonás Fernández
(A9-0297/2021) 5

Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag): användning av faktablad  -
Betänkande: Jonás Fernández (A9-0301/2021) 5

EU:s idrottspolitik: bedömning och möjliga vägar framåt  - Betänkande: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021) 5

Digitalisering av europeisk rapportering, övervakning och revision  - Betänkande: Maria Grapini
(A9-0311/2021) 5

Omröstning om ändringsförslag 5

En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse 5



Innehåll

699.710/OJ 699.710/OJ

UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Revideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av
den fleråriga budgetramen 2021–2027 5

En läkemedelsstrategi för Europa 5

15.00 - 20.00 Debatter 6

Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 21–22 oktober 2021 - Uttalanden av Europeiska rådet och
kommissionen 6

Situationen i Belarus och vid landets gräns mot EU samt de säkerhetsmässiga och humanitära
konsekvenserna - Uttalanden av rådet och kommissionen 6

Fördömande av polisvåldet mot romer i EU - Uttalanden av rådet och kommissionen 6

Politik och lagstiftning för laglig migration  - Betänkande: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021) 6

Budgetförfarandet för 2022: gemensamt förslag  - Betänkande: Karlo Ressler, Damian Boeselager
(A9-0326/2021) 6

16.00  Tillkännagivande av resultat 6

20.30 - 22.30 Debatter 6

Multilaterala förhandlingar inför WTO:s tolfte ministerkonferens i Genève den 30 november–3 december
2021 - Uttalande av kommissionen 6

Situationen i Bosnien-Hercegovina - Uttalanden av rådet och kommissionen 6

Onsdagen den 24 november 2021 7

09.00 - 11.50 Debatter 7

Resultatet av COP26 i Glasgow - Uttalanden av rådet och kommissionen 7

12.00 - 12.30 Högtidligt möte 7

Anförande av Svjatlana Tsichanouskaja 7

12.30 - 13.45 Omröstning 7

Den allmänna budgeten 7

Budgetförfarandet för 2022: gemensamt förslag  - Betänkande: Karlo Ressler, Damian Boeselager
(A9-0326/2021) 7

Förslag till ändringsbudget nr 5/2021: humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet  - Betänkande: Pierre
Larrouturou (A9-0327/2021) 7

Förslag till ändringsbudget nr 6/2021: ytterligare vaccindoser till låginkomstländer och lägre
medelinkomstländer, förstärkning av civilskyddsmekanismen samt övriga justeringar av utgifter och
inkomster  - Betänkande: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021) 7

Slutomröstning 7

En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse  - Betänkande: Hildegard Bentele (A9-0280/2021) 8

Revideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027  -
Betänkande: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021) 8

En läkemedelsstrategi för Europa  - Betänkande: Dolors Montserrat (A9-0317/2021) 8

Omröstning om ändringsförslag 8

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/001 ES/País
Vasco metal – Spanien 8

Politik och lagstiftning för laglig migration 8

Införande av ett europeiskt  socialförsäkringskort för att förbättra säkerställandet på elektronisk väg av
socialförsäkringsrättigheter och rättvis rörlighet 8

Multilaterala förhandlingar inför WTO:s tolfte ministerkonferens i Genève den 30 november–3 december
2021 8



Innehåll

699.710/OJ 699.710/OJ

15.00 - 20.00 Debatter 8

EU:s roll i kampen mot covid-19-pandemin: hur kan hela världen vaccineras? - Debatt om en aktuell fråga
(artikel 162 i arbetsordningen) 8

Tillståndet i energiunionen - Uttalande av kommissionen 8

Grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen i Slovenien, särskilt den försenade utnämningen av Eppo-
åklagare - Uttalanden av rådet och kommissionen 9

16.30  Tillkännagivande av resultat 9

20.30 - 22.00 Debatter 9

En europeisk handlingsplan mot sällsynta sjukdomar - Uttalande av kommissionen 9

Redogörelse för revisionsrättens årsrapport för 2020 9

Torsdagen den 25 november 2021 10

09.00 - 12.00 Debatter 10

Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och läget när det gäller ratificeringen av
Istanbulkonventionen - Uttalande av kommissionen 10

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga
principer (artikel 144 i arbetsordningen) 10

Situationen i Somalia 10

Människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt
Wagnergruppen 10

Människorättssituationen i Kamerun 10

09.30 - 10.45 Första omröstningsomgången 10

Utskottsbeslut om inledande av förhandlingar 10

Tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen  - Betänkande: Dennis Radtke, Agnes Jongerius
(A9-0325/2021) 10

Slutomröstning 10

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/001 ES/País
Vasco metal – Spanien  - Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021) 11

Politik och lagstiftning för laglig migration  - Betänkande: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021) 11

Införande av ett europeiskt  socialförsäkringskort för att förbättra säkerställandet på elektronisk väg av
socialförsäkringsrättigheter och rättvis rörlighet - Resolutionsförslag 11

Multilaterala förhandlingar inför WTO:s tolfte ministerkonferens i Genève den 30 november–3 december
2021 - Resolutionsförslag 11

Samlade omröstningar 11

Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Filippinernas
anslutning   - Betänkande: Gilles Lebreton (A9-0300/2021) 11

Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Jamaicas
anslutning  - Betänkande: Heidi Hautala (A9-0299/2021) 11

Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Bolivias
anslutning  - Betänkande: Heidi Hautala (A9-0307/2021) 11

Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Pakistans
anslutning  - Betänkande: Heidi Hautala (A9-0308/2021) 12

Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Tunisiens
anslutning  - Betänkande: Heidi Hautala (A9-0309/2021) 12

Säkerheten på lastbilsparkeringar i EU - Resolutionsförslag 12

Omröstning om ändringsförslag 12

Situationen i Somalia 12

Människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagnergruppen 12

Människorättssituationen i Kamerun 12



Innehåll

699.710/OJ 699.710/OJ

13.00  Tillkännagivande av resultat 12

13.30 - 14.45 Andra omröstningsomgången 12

Slutomröstning 12

Situationen i Somalia - Resolutionsförslag 12

Människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagnergruppen
- Resolutionsförslag 13

Människorättssituationen i Kamerun - Resolutionsförslag 13

15.00 - 16.00 Debatter 13

Större interpellation (artikel 139) 13

G-001002/2020 13

Överbelastning av internationella hamnar och ökade transportkostnader som får konsekvenser för EU -
Uttalande av kommissionen 13

16.00  Tillkännagivande av resultat 13

Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 15

Tidsfrister 17



Måndagen den 22 november 2021
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17.00 - 20.00 Debatter

20.30 - 23.00 Debatter

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

96 À • Införande av ett europeiskt  socialförsäkringskort för att förbättra säkerställandet
på elektronisk väg av socialförsäkringsrättigheter och rättvis rörlighet

Muntlig fråga

Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta
Rafalska (O-000071/2021 - B9-0041/21)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Kommissionen
Införande av ett europeiskt socialförsäkringskort för att förbättra säkerställandet på elektronisk väg av
socialförsäkringsrättigheter och rättvis rörlighet

[2021/2620(RSP)]

142 • Samordning av medlemsstaternas åtgärder mot bakgrund av det stigande antalet
covid-19-fall i EU

Uttalande av kommissionen

[2021/2984(RSP)]

73 À • En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse

Betänkande: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

Betänkande om en europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse

[2021/2011(INI)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

78 À • Revideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga
budgetramen 2021–2027

Betänkande: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

Betänkande om revideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga
budgetramen 2021–2027

[2021/2162(INI)]

Budgetutskottet

Budgetkontrollutskottet
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82 • EU:s idrottspolitik: bedömning och möjliga vägar framåt

Betänkande: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

Betänkande om EU:s idrottspolitik: bedömning och möjliga vägar framåt

[2021/2058(INI)]

Utskottet för kultur och utbildning

71 À • En läkemedelsstrategi för Europa

Betänkande: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

Betänkande om en läkemedelsstrategi för Europa

[2021/2013(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2 • Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)
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09.00 - 12.00 Debatter

12.00 - 13.15 Omröstning

15.00 - 20.00 Debatter

16.00 Tillkännagivande av resultat

20.30 - 22.30 Debatter

84 À«««I • Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för strategiska planer som ska
utarbetas av medlemsstaterna och finansieras av EGFJ och Ejflu

Betänkande: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av
medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för
den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden
för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

(Debatt: 20/10/2020, omröstning: 23/10/2020)

85 À«««I • Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och
övervakning

Betänkande: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken
och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

(Debatt: 20/10/2020, omröstning: 23/10/2020)

86 À«««I • Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av förordningen om en samlad
marknadsordning och andra förordningar

Betänkande: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad
marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar
för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning,
presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för,
aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom
jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om
särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

(Debatt: 20/10/2020, omröstning: 23/10/2020)
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146 • Anmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende
på antalet ändringsförslag.

147 • Omröstningar om preliminära överenskommelser

84 À«««I - Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för strategiska planer som ska utarbetas av
medlemsstaterna och finansieras av EGFJ och Ejflu

Betänkande: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

(Debatt: 20/10/2020, omröstning: 23/10/2020)

85 À«««I - Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning

Betänkande: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

(Debatt: 20/10/2020, omröstning: 23/10/2020)

86 À«««I - Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av förordningen om en samlad marknadsordning
och andra förordningar

Betänkande: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

(Debatt: 20/10/2020, omröstning: 23/10/2020)

148 • Samlade omröstningar

87 «««I - Insolvensförfaranden: ersättande av bilagorna A och B till förordning

Betänkande: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av bilagorna A och B
till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden

[COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

107 «««I - Integrerad statistik över jordbruksföretag: unionens bidrag inom budgetramen 2021–2027

Betänkande: Riho Terras (A9-0310/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU)
2018/1091 vad gäller unionens bidrag till integrerad statistik över jordbruksföretag inom budgetramen
2021–2027

[COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
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111 «««I - Paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-
produkter): faktablad. Förlängning av övergångsbestämmelserna

Betänkande: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr
1286/2014 vad gäller förlängning av övergångsbestämmelserna för förvaltningsbolag, investeringsbolag och
personer som ger råd om eller säljer andelar i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper
(fondföretag) och fonder som inte är fondföretag

[COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

110 «««I - Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag): användning av
faktablad

Betänkande: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG vad
gäller användning av faktablad av förvaltningsbolag för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper (fondföretag)

[COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

82 - EU:s idrottspolitik: bedömning och möjliga vägar framåt

Betänkande: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

[2021/2058(INI)]

Utskottet för kultur och utbildning

79 À - Digitalisering av europeisk rapportering, övervakning och revision

Betänkande: Maria Grapini (A9-0311/2021)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om digitalisering av europeisk rapportering,
övervakning och revision

[2021/2054(INL)]

Budgetkontrollutskottet

149 • Omröstning om ändringsförslag

158 • En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse

Betänkande: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
[2021/2011(INI)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

159 • UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Revideringen av budgetförordningen inför
ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027

160 • En läkemedelsstrategi för Europa

Betänkande: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
[2021/2013(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet



15.00 - 20.00     Debatter

 

16.00      Tillkännagivande av resultat

 

20.30 - 22.30     Debatter
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131 • Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 21–22 oktober 2021

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

[2021/2895(RSP)]

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

143 • Situationen i Belarus och vid landets gräns mot EU samt de säkerhetsmässiga och
humanitära konsekvenserna

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2985(RSP)]

121 • Fördömande av polisvåldet mot romer i EU

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2907(RSP)]

83 À • Politik och lagstiftning för laglig migration

Betänkande: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om politik och lagstiftning för
laglig migration

[2020/2255(INL)]

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

75 • Budgetförfarandet för 2022: gemensamt förslag

Betänkande: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

Betänkande om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för
budgetåret 2022 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Europaparlamentets delegation till budgetförlikningskommittén

69 À • Multilaterala förhandlingar inför WTO:s tolfte ministerkonferens i Genève den 30
november–3 december 2021

Uttalande av kommissionen

[2021/2769(RSP)]

130 • Situationen i Bosnien-Hercegovina

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2974(RSP)]



Onsdagen den 24 november 2021

 

 

09.00 - 11.50     Debatter

 

12.00 - 12.30     Högtidligt möte

 

12.30 - 13.45     Omröstning
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09.00 - 11.50 Debatter

12.00 - 12.30 Högtidligt möte

12.30 - 13.45 Omröstning

15.00 - 20.00 Debatter

16.30 Tillkännagivande av resultat

20.30 - 22.00 Debatter

132 • Resultatet av COP26 i Glasgow

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2975(RSP)]

133 • Anförande av Svjatlana Tsichanouskaja

150 • Den allmänna budgeten

75 - Budgetförfarandet för 2022: gemensamt förslag

Betänkande: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Europaparlamentets delegation till budgetförlikningskommittén

94 - Förslag till ändringsbudget nr 5/2021: humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet

Betänkande: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2021 för
budgetåret 2021 – Humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Budgetutskottet

108 - Förslag till ändringsbudget nr 6/2021: ytterligare vaccindoser till låginkomstländer och lägre
medelinkomstländer, förstärkning av civilskyddsmekanismen samt övriga justeringar av utgifter och
inkomster

Betänkande: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2021 för
budgetåret 2021 – Ytterligare vaccindoser till låginkomstländer och lägre medelinkomstländer, förstärkning
av civilskyddsmekanismen samt övriga justeringar av utgifter och inkomster

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Budgetutskottet

151 • Slutomröstning



 

15.00 - 20.00     Debatter
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73 À - En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse

Betänkande: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[2021/2011(INI)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

78 À - Revideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027

Betänkande: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

[2021/2162(INI)]

Budgetutskottet

Budgetkontrollutskottet

71 À - En läkemedelsstrategi för Europa

Betänkande: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

152 • Omröstning om ändringsförslag

161 • Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/001
ES/País Vasco metal – Spanien

Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Budgetutskottet

162 • Politik och lagstiftning för laglig migration

Betänkande: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

163 • Införande av ett europeiskt  socialförsäkringskort för att förbättra säkerställandet på elektronisk väg
av socialförsäkringsrättigheter och rättvis rörlighet

Resolutionsförslag
[2021/2620(RSP)]

164 • Multilaterala förhandlingar inför WTO:s tolfte ministerkonferens i Genève den 30 november–3
december 2021

Resolutionsförslag
[2021/2769(RSP)]

117 • EU:s roll i kampen mot covid-19-pandemin: hur kan hela världen vaccineras?

Debatt om en aktuell fråga (artikel 162 i arbetsordningen)

[2021/2926(RSP)]

135 • Tillståndet i energiunionen

Uttalande av kommissionen

[2021/2976(RSP)]



 

16.30      Tillkännagivande av resultat

 

20.30 - 22.00     Debatter
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136 À • Grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen i Slovenien, särskilt den
försenade utnämningen av Eppo-åklagare

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2978(RSP)]

Omröstningen kommer att hållas i december

124 • En europeisk handlingsplan mot sällsynta sjukdomar

Uttalande av kommissionen

[2021/2940(RSP)]

113 • Redogörelse för revisionsrättens årsrapport för 2020

[2021/2929(RSP)]

I närvaro av revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne



Torsdagen den 25 november 2021

 

 

09.00 - 12.00     Debatter

 

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av

demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)

 

09.30 - 10.45     Första omröstningsomgången
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699.710/OJ 699.710/OJ

09.00 - 12.00 Debatter

09.30 - 10.45 Första omröstningsomgången

13.00 Tillkännagivande av resultat

13.30 - 14.45 Andra omröstningsomgången

15.00 - 16.00 Debatter

16.00 Tillkännagivande av resultat

137 • Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och läget när det gäller
ratificeringen av Istanbulkonventionen

Uttalande av kommissionen

[2021/2979(RSP)]

139 À • Situationen i Somalia

RC B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021,
B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]

140 À • Människorättskränkningar begångna av privata militära företag och
säkerhetsföretag, särskilt Wagnergruppen

B9-0555/2021, RC B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021,
B9-0563/2021, B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À • Människorättssituationen i Kamerun

RC B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021,
B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

170 • Utskottsbeslut om inledande av förhandlingar

169 «««I - Tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen

Betänkande: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillräckliga minimilöner i
Europeiska unionen

[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

153 • Slutomröstning
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109 À - Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/001
ES/País Vasco metal – Spanien

Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

Betänkande om förslaget till av Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden
för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Spanien –
EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

[COM(2021)0618 - C9-0377/2021 - 2021/0316(BUD)]

Budgetutskottet

83 À - Politik och lagstiftning för laglig migration

Betänkande: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

[2020/2255(INL)]

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

96 À - Införande av ett europeiskt  socialförsäkringskort för att förbättra säkerställandet på elektronisk väg
av socialförsäkringsrättigheter och rättvis rörlighet

Resolutionsförslag

B9-0551/2021

[2021/2620(RSP)]

69 À - Multilaterala förhandlingar inför WTO:s tolfte ministerkonferens i Genève den 30 november–3
december 2021

Resolutionsförslag

B9-0550/2021

[2021/2769(RSP)]

154 • Samlade omröstningar

93 « - Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn:
Filippinernas anslutning

Betänkande: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Europeiska unionens medlemsstater att i
Europeiska unionens intresse godta Filippinernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila
aspekterna på internationella bortföranden av barn

[COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)]

Utskottet för rättsliga frågor

92 « - Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Jamaicas
anslutning

Betänkande: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens
intresse godta Jamaicas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella
bortföranden av barn

[COM(2021)0363 - C9-0334/2021 - 2021/0179(NLE)]

Utskottet för rättsliga frågor

91 « - Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Bolivias
anslutning

Betänkande: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Europeiska unionens medlemsstater att i
Europeiska unionens intresse godta Bolivias anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila
aspekterna på internationella bortföranden av barn

[COM(2021)0369 - C9-0336/2021 - 2021/0183(NLE)]

Utskottet för rättsliga frågor



 

13.00      Tillkännagivande av resultat

 

13.30 - 14.45     Andra omröstningsomgången
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90 « - Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Pakistans
anslutning

Betänkande: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Europeiska unionens medlemsstater att i
Europeiska unionens intresse godta Pakistans anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila
aspekterna på internationella bortföranden av barn

[COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)]

Utskottet för rättsliga frågor

89 « - Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Tunisiens
anslutning

Betänkande: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens
intresse godta Tunisiens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella
bortföranden av barn

[COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)]

Utskottet för rättsliga frågor

127 - Säkerheten på lastbilsparkeringar i EU

Resolutionsförslag

B9-0552/2021

[2021/2918(RSP)]

Artikel 227 i arbetsordningen

155 • Omröstning om ändringsförslag

165 • Situationen i Somalia

Resolutionsförslag
[2021/2981(RSP)]

166 • Människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt
Wagnergruppen

Resolutionsförslag
[2021/2982(RSP)]

167 • Människorättssituationen i Kamerun

Resolutionsförslag
[2021/2983(RSP)]

156 • Slutomröstning

139 À - Situationen i Somalia

Resolutionsförslag

RC B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021,
B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]



 

15.00 - 16.00     Debatter
 

Större interpellation (artikel 139)

 

16.00      Tillkännagivande av resultat
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140 À - Människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt
Wagnergruppen

Resolutionsförslag

B9-0555/2021, RC B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021,
B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À - Människorättssituationen i Kamerun

Resolutionsförslag

RC B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021,
B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

145 • G-001002/2020

138 • Överbelastning av internationella hamnar och ökade transportkostnader som får
konsekvenser för EU

Uttalande av kommissionen

[2021/2980(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 

Tidsfrister
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Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 22 november 2021

 

17.00 - 20.00

 

20.30 - 23.00

 

 

Tisdagen den 23 november 2021

 

09.00 - 12.00

 

15.00 - 20.00

 

15 15Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

699.710/OJ 699.710/OJ

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

Föredragande (3 x 6') :18'

Föredragande av yttrande (2 x 1') :2'

Frågeställare (utskott) :5'

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

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Föredragande (2 x 6') :12'

Föredragande av yttrande (2 x 1') :2'

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

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Föredragande (3 x 6') :18'

Föredragande av yttrande (6 x 1') :6'

Ledamöter :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 6' 30

Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker) :15'

Rådet (inklusive repliker) :25'

Kommissionen (inklusive repliker) :45'

Ordförande för budgetutskottet :6'

Föredragande av budgeten (2 x 3') :6'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande :1'

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



20.30 - 22.30

 

 

Onsdagen den 24 november 2021

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 20.00

 

20.30 - 22.00

 

 

Torsdagen den 25 november 2021

 

09.00 - 12.00

 

15.00 - 16.00

 

16 16Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

699.710/OJ 699.710/OJ

Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

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

Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Ledamöter :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 6' 30

Rådet (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

Talare i debatten om aktuella frågor :4'

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'

Revisionsrättens ordförande (inklusive repliker) :10'

Ledamöter :45'

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, The Left : 3' 30, NI : 3' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

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

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) :15'

Frågeställare (större interpellation) :2'

Ledamöter :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3' 30, The Left : 3', NI : 2' 30



Tidsfrister

 
 

Måndagen den 22 november 2021

 

 

Tisdagen den 23 november 2021

 

17 17Tidsfrister

699.710/OJ 699.710/OJ

96 À • Införande av ett europeiskt  socialförsäkringskort för att förbättra säkerställandet på elektronisk väg av
socialförsäkringsrättigheter och rättvis rörlighet - Muntlig fråga (O-000071/2021 - B9-0041/21)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 17 november kl. 13.00

- Ändringsförslag till resolutionsförslaget Måndagen den 22 november kl. 19.00

73 À • En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse  - Betänkande: Hildegard Bentele
(A9-0280/2021)

- Ändringsförslag Onsdagen den 17 november kl. 13.00

78 À • Revideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027  -
Betänkande: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

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

Onsdagen den 17 november kl. 13.00

71 À • En läkemedelsstrategi för Europa  - Betänkande: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

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

Onsdagen den 17 november kl. 13.00

84 À • Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för strategiska planer som ska utarbetas av
medlemsstaterna och finansieras av EGFJ och Ejflu  - Betänkande: Peter Jahr (A8-0200/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 17 november kl. 13.00

85 À • Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning  - Betänkande: Ulrike
Müller (A8-0199/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 17 november kl. 13.00

86 À • Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av förordningen om en samlad marknadsordning och
andra förordningar  - Betänkande: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 17 november kl. 13.00

79 À • Digitalisering av europeisk rapportering, övervakning och revision  - Betänkande: Maria Grapini
(A9-0311/2021)

- Ändringsförslag Onsdagen den 17 november kl. 13.00

83 À • Politik och lagstiftning för laglig migration  - Betänkande: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

- Ändringsförslag Onsdagen den 17 november kl. 13.00

69 À • Multilaterala förhandlingar inför WTO:s tolfte ministerkonferens i Genève den 30 november–3 december
2021 - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 17 november kl. 13.00

- Ändringsförslag till resolutionsförslaget Måndagen den 22 november kl. 19.00



Onsdagen den 24 november 2021

 

 

Torsdagen den 25 november 2021

 

Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop

 

18 18Tidsfrister

699.710/OJ 699.710/OJ

136 À • Grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen i Slovenien, särskilt den försenade utnämningen av
Eppo-åklagare - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 8 december kl. 13.00

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

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

139 À • Situationen i Somalia

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 22 november kl. 20.00

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

Onsdagen den 24 november kl. 13.00

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

Onsdagen den 24 november kl. 14.00

140 À • Människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt
Wagnergruppen

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 22 november kl. 20.00

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

Onsdagen den 24 november kl. 13.00

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

Onsdagen den 24 november kl. 14.00

141 À • Människorättssituationen i Kamerun

- Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) Måndagen den 22 november kl. 20.00

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

Onsdagen den 24 november kl. 13.00

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

Onsdagen den 24 november kl. 14.00

109 À • Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/001
ES/País Vasco metal – Spanien  - Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

- Ändringsförslag Torsdagen den 18 november kl. 13.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 19 november kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 22 november kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 23 november kl. 19.00

- Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de
mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
(artikel 144 i arbetsordningen)

Onsdagen den 24 november kl. 19.00
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