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

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

Innehåll

Innehåll
Måndagen den 7 mars 2022

1

17.00 - 22.00 Debatter

1

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan
Genomförandet av sammanhållningspolitiken 2021–2027 - Muntlig fråga (O-000002/2022 - B9-0006/22)
System för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering - Betänkande: Sophia in 't Veld
(A9-0028/2022)
Det krympande utrymmet för det civila samhället i Europa - Betänkande: Anna Júlia Donáth
(A9-0032/2022)
Den roll som kultur, utbildning, medier och idrott spelar i kampen mot rasism - Betänkande: Salima Yenbou
(A9-0027/2022)
Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
Sammanhållningspolitiken: att minska skillnader på hälso- och sjukvårdsområdet och förbättra det
gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssamarbetet - Betänkande: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)
Sammanhållningspolitiken: främjande av innovativ och smart omställning och regional IKT-konnektivitet
- Betänkande: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)
Dialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att vända sig till Europeiska
ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet - Betänkande: Marie-Pierre Vedrenne
(A9-0018/2022)
Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

Tisdagen den 8 mars 2022
09.00 - 11.50 Debatter
Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen - Betänkande: Sandra Kalniete
(A9-0022/2022)
12.00 - 12.30
(Firande av Internationella kvinnodagen
Tal av den ukrainska författaren Oksana Zaboujko)
12.30 - 13.45 Omröstning
Anmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende på
antalet ändringsförslag.
Omröstning om preliminär överenskommelse
Regionalräkenskaper för jordbruket - Betänkande: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)
Samlade omröstningar
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2021/006 ES/Cataluña
automotive – Spanien - Betänkande: Monika Vana (A9-0038/2022)
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare –
ansökan EGF/2022/000 TA 2022 – tekniskt bistånd på kommissionens initiativ - Betänkande: José
Manuel Fernandes (A9-0037/2022)
Det krympande utrymmet för det civila samhället i Europa - Betänkande: Anna Júlia Donáth
(A9-0032/2022)
Den roll som kultur, utbildning, medier och idrott spelar i kampen mot rasism - Betänkande: Salima
Yenbou (A9-0027/2022)
Sammanhållningspolitiken: att minska skillnader på hälso- och sjukvårdsområdet och förbättra det
gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssamarbetet - Betänkande: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)
Sammanhållningspolitiken: främjande av innovativ och smart omställning och regional IKT-konnektivitet
- Betänkande: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)
Omröstning om ändringsförslag
Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen
System för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering
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Innehåll

Dialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att vända sig till Europeiska
ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet
15.00 - 23.00 Debatter
Den förvärrade flyktingsituationen till följd av Rysslands aggression mot Ukraina - Uttalanden av rådet och
kommissionen
Situationen i Bosnien och Hercegovina - Uttalande av kommissionen
Stigande energipriser och marknadsmanipulation på gasmarknaden - Muntlig fråga (O-000007/2022 B9-0007/22)
Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet – årsrapport 2020 - Betänkande: Irène Tolleret, Gwendoline
Delbos-Corfield (A9-0021/2022)
EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet - Betänkande: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)
19.00 Tillkännagivande av resultat
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Onsdagen den 9 mars 2022

6

08.30 - 10.30 Debatt

6

Gemensam debatt - Den europeiska planeringsterminen
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga översikten
över hållbar tillväxt 2022 - Betänkande: Irene Tinagli (A9-0034/2022)
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och
sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2022 - Betänkande: Helmut Geuking
(A9-0040/2022)
10.30 - 12.30 Debatt
Debatt med Estlands premiärminister, Kaja Kallas – EU:s roll i en föränderlig värld och säkerhetsläget i
Europa efter Rysslands aggression mot och invasion av Ukraina
12.30 - 13.45 Första omröstningsomgången
Samlade omröstningar
Skattefria butiker i tunneln under Engelska kanalens franska terminal - Betänkande: Irene Tinagli
(A9-0035/2022)
Mervärdesskattesatser - Betänkande: Marek Belka (A9-0036/2022)
Invändning enligt artikel 111.3: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse för
transeuropeisk energiinfrastruktur
Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: genetiskt modifierad bomullen GHB811 (BCSGH811-4)
Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: genetiskt modifierad raps 73496 (DP-Ø73496-4)
Omröstning om ändringsförslag
Tillsättning av ett särskilt utskott för covid-19-pandemin: lärdomar och rekommendationer inför
framtiden
Tillsättning av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska
unionen, inbegripet desinformation
TOLLERET, DELBOS-CORFIELD (FEMM A9-0021/2022): Jämställdhetsintegrering i
Europaparlamentet – årsrapport 2020
EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet
Rättsstatsprincipen och konsekvenserna av EU-domstolens dom
Slutomröstning
Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen - Betänkande: Sandra Kalniete
(A9-0022/2022)
System för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering - Betänkande: Sophia in 't Veld
(A9-0028/2022)
Dialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att vända sig till Europeiska
ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet - Betänkande: Marie-Pierre Vedrenne
(A9-0018/2022)
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15.00 - 23.00 Debatter
Batterier och förbrukade batterier - Betänkande: Simona Bonafè (A9-0031/2022)
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 - Betänkande: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)
En ny strategisk EU-ram för arbetsmiljö efter 2020 - Betänkande: Marianne Vind (A9-0023/2022)
Rättvis och enklare beskattning till stöd för återhämtningsstrategin - Betänkande: Luděk Niedermayer
(A9-0024/2022)
En europeisk ram för källskatt - Betänkande: Pedro Marques (A9-0011/2022)
Rapport om EU-medborgarskapet 2020 - Betänkande: Yana Toom (A9-0019/2022)

8
8
8
8
9
9
9

19.00 Tillkännagivande av resultat

9

20.00 - 21.15 Andra omröstningsomgången

9

Omröstning om ändringsförslag
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga översikten
över hållbar tillväxt 2022
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och
sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2022
Batterier och förbrukade batterier
Omröstning om preliminär överenskommelse
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 - Betänkande: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)
Samlad omröstning
En ny strategisk EU-ram för arbetsmiljö efter 2020 - Betänkande: Marianne Vind (A9-0023/2022)
Slutomröstning
Tillsättning av ett särskilt utskott för covid-19-pandemin: lärdomar och rekommendationer inför
framtiden
Tillsättning av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska
unionen, inbegripet desinformation
Tillsättning av en undersökningskommitté för att utreda den påstådda användningen av Pegasus och
liknande spionprogram
Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet – årsrapport 2020 - Betänkande: Irène Tolleret,
Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)
EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet - Betänkande: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)
Rättsstatsprincipen och konsekvenserna av EU-domstolens dom - Resolutionsförslag

Torsdagen den 10 mars 2022
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12

09.00 Tillkännagivande av resultat

12

09.00 - 13.00 Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

12

Transparens och administrativa standarder – behandling av begäranden från allmänheten om tillgång till
handlingar på grundval av förordning (EG) nr 1049/2001 - Uttalande av kommissionen
Behovet av en ambitiös EU-strategi för hållbara textilier - Uttalande av kommissionen
Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga
principer (artikel 144 i arbetsordningen)
Situationen för journalister och människorättsförsvarare i Mexiko
Myanmar – ett år efter kuppen
Förstörelse av kulturarvet i Nagorno-Karabach
09.45 - 11.00 Första omröstningsomgången
Samlad omröstning
En europeisk ram för källskatt - Betänkande: Pedro Marques (A9-0011/2022)
Omröstning om ändringsförslag
Situationen för journalister och människorättsförsvarare i Mexiko
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Myanmar – ett år efter kuppen
Förstörelse av kulturarvet i Nagorno-Karabach
Rapport om EU-medborgarskapet 2020
Rättvis och enklare beskattning till stöd för återhämtningsstrategin
Slutomröstning
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga översikten
över hållbar tillväxt 2022 - Betänkande: Irene Tinagli (A9-0034/2022)
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och
sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2022 - Betänkande: Helmut Geuking
(A9-0040/2022)
Batterier och förbrukade batterier - Betänkande: Simona Bonafè (A9-0031/2022)
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13.00 Tillkännagivande av resultat

14

13.45 - 15.00 Andra omröstningsomgången

14

Slutomröstning
Situationen för journalister och människorättsförsvarare i Mexiko
Myanmar – ett år efter kuppen
Förstörelse av kulturarvet i Nagorno-Karabach
Rapport om EU-medborgarskapet 2020 - Betänkande: Yana Toom (A9-0019/2022)
Rättvis och enklare beskattning till stöd för återhämtningsstrategin - Betänkande: Luděk Niedermayer
(A9-0024/2022)
15.00 - 16.00 Debatt
En systematisk EU-strategi för kronisk njursjukdom - Uttalande av kommissionen
16.00 Tillkännagivande av resultat

14
14
14
14
14
14
14
14
14

Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

16

Tidsfrister

18

729.053/OJ

729.053/OJ

1

Måndagen den 7 mars 2022

1

Måndagen den 7 mars 2022
17.00 - 22.00

17.00 - 22.00
1
54

Debatter

Debatter
• Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

À

• Genomförandet av sammanhållningspolitiken 2021–2027
Muntlig fråga
Younous Omarjee (O-000002/2022 - B9-0006/22)
Utskottet för regional utveckling
Kommissionen
Genomförandet av sammanhållningspolitiken 2021–2027

[2022/2527(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum under sammanträdesperioden mars II.
19

À

• System för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering
Betänkande: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
Betänkande med förslag till kommissionen om system för medborgarskap och
uppehållstillstånd genom investering
[2021/2026(INL)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

51

À

• Det krympande utrymmet för det civila samhället i Europa
Betänkande: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)
Betänkande om det krympande utrymmet för det civila samhället i Europa
[2021/2103(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

49

À

• Den roll som kultur, utbildning, medier och idrott spelar i kampen mot rasism
Betänkande: Salima Yenbou (A9-0027/2022)
Betänkande om den roll som kultur, utbildning, medier och idrott spelar i kampen mot
rasism
[2021/2057(INI)]
Utskottet för kultur och utbildning
Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:

15

729.053/OJ

À

• Sammanhållningspolitiken: att minska skillnader på hälso- och
sjukvårdsområdet och förbättra det gränsöverskridande hälso- och
sjukvårdssamarbetet
Betänkande: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)
Betänkande om sammanhållningspolitiken som ett instrument för att minska
skillnader på hälso- och sjukvårdsområdet och förbättra det gränsöverskridande
hälso- och sjukvårdssamarbetet
[2021/2100(INI)]
Utskottet för regional utveckling
729.053/OJ

2

Måndagen den 7 mars 2022

2

21

À

• Sammanhållningspolitiken: främjande av innovativ och smart omställning och
regional IKT-konnektivitet
Betänkande: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)
Betänkande om sammanhållningspolitikens roll för att främja innovativ och smart
omställning och regional IKT-konnektivitet
[2021/2101(INI)]
Utskottet för regional utveckling

30

À

• Dialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att vända sig
till Europeiska ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet
Betänkande: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
Betänkande om dialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att
vända sig till Europeiska ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet
[2020/2275(INI)]
Utskottet för framställningar

2
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• Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

729.053/OJ

3

Tisdagen den 8 mars 2022

3

Tisdagen den 8 mars 2022
09.00 - 11.50
12.00 - 12.30
12.30 - 13.45
15.00 - 23.00
19.00

09.00 - 11.50
17

À

Debatter
Debatter
Omröstning
Debatter
Tillkännagivande av resultat

Debatter
• Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen
Betänkande: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)
Betänkande om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen,
inbegripet desinformation
[2020/2268(INI)]
Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i
Europeiska unionen, inbegripet desinformation

12.00 - 12.30
101

• (Firande av Internationella kvinnodagen
Tal av den ukrainska författaren Oksana Zaboujko)
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

12.30 - 13.45
40

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

Omröstning om preliminär överenskommelse
25

À «««I

- Regionalräkenskaper för jordbruket
Betänkande: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 vad gäller regionalräkenskaper för
jordbruket
[COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Samlade omröstningar
39

729.053/OJ

- Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2021/006
ES/Cataluña automotive – Spanien
Betänkande: Monika Vana (A9-0038/2022)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från
Spanien – EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive
[COM(2022)0020 - C9-0015/2022 - 2022/0010(BUD)]
Budgetutskottet

729.053/OJ

4

Tisdagen den 8 mars 2022

50

4

- Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda
arbetstagare – ansökan EGF/2022/000 TA 2022 – tekniskt bistånd på kommissionens initiativ
Betänkande: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF/2022/000 TA 2022 –
tekniskt bistånd på kommissionens initiativ)
[COM(2022)0025 - C9-0025/2022 - 2022/0015(BUD)]
Budgetutskottet

51

À

- Det krympande utrymmet för det civila samhället i Europa
Betänkande: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)
[2021/2103(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

49

À

- Den roll som kultur, utbildning, medier och idrott spelar i kampen mot rasism
Betänkande: Salima Yenbou (A9-0027/2022)
[2021/2057(INI)]
Utskottet för kultur och utbildning

15

À

- Sammanhållningspolitiken: att minska skillnader på hälso- och sjukvårdsområdet och
förbättra det gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssamarbetet
Betänkande: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)
[2021/2100(INI)]
Utskottet för regional utveckling

21

À

- Sammanhållningspolitiken: främjande av innovativ och smart omställning och regional IKTkonnektivitet
Betänkande: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)
[2021/2101(INI)]
Utskottet för regional utveckling
Omröstning om ändringsförslag

120

• Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen
Betänkande: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)
[2020/2268(INI)]
Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska
unionen, inbegripet desinformation

94

• System för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering
Betänkande: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
[2021/2026(INL)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

121

• Dialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att vända sig till Europeiska
ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet
Betänkande: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
[2020/2275(INI)]
Utskottet för framställningar
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5

Tisdagen den 8 mars 2022

15.00 - 23.00

5

Debatter

71

• Den förvärrade flyktingsituationen till följd av Rysslands aggression mot Ukraina
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2022/2575(RSP)]

72

• Situationen i Bosnien och Hercegovina
Uttalande av kommissionen
[2022/2576(RSP)]

70

• Stigande energipriser och marknadsmanipulation på gasmarknaden
Muntlig fråga
Cristian-Silviu Buşoi (O-000007/2022 - B9-0007/22)
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Kommissionen
Stigande energipriser och manipulation på gasmarknaden

[2022/2552(RSP)]
29

À

• Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet – årsrapport 2020
Betänkande: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)
Betänkande om jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet – årsrapport 2020
[2021/2039(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

20

À

• EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet
Betänkande: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)
Betänkande om EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet
[2021/2003(INI)]
Utskottet för utveckling
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

19.00

729.053/OJ

Tillkännagivande av resultat

729.053/OJ

6

Onsdagen den 9 mars 2022

6

Onsdagen den 9 mars 2022
08.30 - 10.30
10.30 - 12.30
12.30 - 13.45
15.00 - 23.00
19.00
20.00 - 21.15

08.30 - 10.30

Debatt
Debatt
Första omröstningsomgången
Debatter
Tillkännagivande av resultat
Andra omröstningsomgången

Debatt
Gemensam debatt - Den europeiska planeringsterminen

36

À

• Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska
politiken: den årliga översikten över hållbar tillväxt 2022
Betänkande: Irene Tinagli (A9-0034/2022)
Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den
ekonomiska politiken: den årliga översikten över hållbar tillväxt 2022
[2022/2006(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

23

À

• Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska
politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar
tillväxt 2022
Betänkande: Helmut Geuking (A9-0040/2022)
Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den
ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga översikten
över hållbar tillväxt 2022
[2021/2233(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Slut på den gemensamma debatten

10.30 - 12.30
102

729.053/OJ

Debatt
• Debatt med Estlands premiärminister, Kaja Kallas – EU:s roll i en föränderlig värld
och säkerhetsläget i Europa efter Rysslands aggression mot och invasion av Ukraina
[2022/2583(RSP)]

729.053/OJ

7

Onsdagen den 9 mars 2022

12.30 - 13.45

7

Första omröstningsomgången
Samlade omröstningar

61

«

- Skattefria butiker i tunneln under Engelska kanalens franska terminal
Betänkande: Irene Tinagli (A9-0035/2022)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/118/EG och direktiv (EU)
2020/262 (omarbetning) vad gäller skattefria butiker i tunneln under Engelska kanalens franska
terminal
[COM(2021)0817 - C9-0016/2022 - 2021/0418(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

62

«

- Mervärdesskattesatser
Betänkande: Marek Belka (A9-0036/2022)
Betänkande om rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser
[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - - 14754/2021 - C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
(Debatt: 02/10/2018, omröstning: 03/10/2018)

59

À

- Invändning enligt artikel 111.3: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse för
transeuropeisk energiinfrastruktur
B9-0137/2022
[2021/2991(DEA)]

57

À

- Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: genetiskt modifierad bomullen GHB811
(BCS-GH811-4)
B9-0126/2022
[2021/3057(RSP)]

58

À

- Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: genetiskt modifierad raps 73496 (DPØ73496-4)
B9-0127/2022
[2021/3058(RSP)]
Omröstning om ändringsförslag

114

• Tillsättning av ett särskilt utskott för covid-19-pandemin: lärdomar och rekommendationer
inför framtiden
Förslag till beslut i enlighet med artikel 207 i arbetsordningen

116

• Tillsättning av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i
Europeiska unionen, inbegripet desinformation
Förslag till beslut i enlighet med artikel 207 i arbetsordningen

87

• TOLLERET, DELBOS-CORFIELD (FEMM A9-0021/2022): Jämställdhetsintegrering i
Europaparlamentet – årsrapport 2020

88

• EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet
Betänkande: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)
[2021/2003(INI)]
Utskottet för utveckling
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

729.053/OJ

729.053/OJ

8

Onsdagen den 9 mars 2022

89

8

• Rättsstatsprincipen och konsekvenserna av EU-domstolens dom
Resolutionsförslag
[2022/2535(RSP)]
Slutomröstning

17

À

- Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen
Betänkande: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)
[2020/2268(INI)]
Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska
unionen, inbegripet desinformation

19

À

- System för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering
Betänkande: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
[2021/2026(INL)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

30

À

- Dialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att vända sig till Europeiska
ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet
Betänkande: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
[2020/2275(INI)]
Utskottet för framställningar

15.00 - 23.00

Debatter

52

À «««I

• Batterier och förbrukade batterier
Betänkande: Simona Bonafè (A9-0031/2022)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om batterier och
förbrukade batterier, om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av
förordning (EU) 2019/10
[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

24

À «««I

• Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030
Betänkande: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt
miljöhandlingsprogram för unionen till 2030
[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(Debatt: 07/07/2021, omröstning: 08/07/2021)

31

À

• En ny strategisk EU-ram för arbetsmiljö efter 2020
Betänkande: Marianne Vind (A9-0023/2022)
Betänkande om en ny strategisk EU-ram för arbetsmiljö efter 2020 (inklusive ett bättre
skydd för arbetstagare mot exponering för skadliga ämnen, arbetsrelaterad stress och
skador från repetitiva rörelser)
[2021/2165(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

729.053/OJ

729.053/OJ

9

32

Onsdagen den 9 mars 2022

À

• Rättvis och enklare beskattning till stöd för återhämtningsstrategin
Betänkande: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättvis och enkel beskattning
till stöd för återhämtningsstrategin (parlamentets uppföljning av kommissionens
handlingsplan från juli och dess 25 initiativ på området mervärdesskatt,
företagsbeskattning och personbeskattning)
[2020/2254(INL)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

38

28

9

• En europeisk ram för källskatt
Betänkande: Pedro Marques (A9-0011/2022)
Betänkande om en europeisk ram för källskatt
[2021/2097(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
À

19.00

• Rapport om EU-medborgarskapet 2020
Betänkande: Yana Toom (A9-0019/2022)
Betänkande om rapporten om EU-medborgarskapet 2020: Stärka medborgarna och skydda
deras rättigheter
[2021/2099(INI)]
Utskottet för framställningar
Tillkännagivande av resultat

20.00 - 21.15

Andra omröstningsomgången
Omröstning om ändringsförslag

83

• Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga
översikten över hållbar tillväxt 2022
Betänkande: Irene Tinagli (A9-0034/2022)
[2022/2006(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

84

• Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken:
sysselsättning och sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2022
Betänkande: Helmut Geuking (A9-0040/2022)
[2021/2233(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

85

• Batterier och förbrukade batterier
Betänkande: Simona Bonafè (A9-0031/2022)
[2020/0353(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

729.053/OJ

729.053/OJ

10

Onsdagen den 9 mars 2022

10

Omröstning om preliminär överenskommelse
24

À «««I

- Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030
Betänkande: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)
[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(Debatt: 07/07/2021, omröstning: 08/07/2021)

Samlad omröstning
31

À

- En ny strategisk EU-ram för arbetsmiljö efter 2020
Betänkande: Marianne Vind (A9-0023/2022)
[2021/2165(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Slutomröstning

104 À

- Tillsättning av ett särskilt utskott för covid-19-pandemin: lärdomar och rekommendationer
inför framtiden
B9-0139/2022
[2022/2584(RSO)]
Förslag till beslut i enlighet med artikel 207 i arbetsordningen

105 À

- Tillsättning av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i
Europeiska unionen, inbegripet desinformation
B9-0140/2022
[2022/2585(RSO)]
Förslag till beslut i enlighet med artikel 207 i arbetsordningen

106 À

- Tillsättning av en undersökningskommitté för att utreda den påstådda användningen av
Pegasus och liknande spionprogram
B9-0138/2022
[2022/2586(RSO)]
Förslag till beslut i enlighet med artikel 208 i arbetsordningen

29

À

- Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet – årsrapport 2020
Betänkande: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)
[2021/2039(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

20

À

- EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet
Betänkande: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)
[2021/2003(INI)]
Utskottet för utveckling
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

55

À

- Rättsstatsprincipen och konsekvenserna av EU-domstolens dom
Resolutionsförslag
B9-0134/2022, B9-0135/2022, B9-0136/2022
[2022/2535(RSP)]

729.053/OJ

729.053/OJ

11

729.053/OJ

Onsdagen den 9 mars 2022

11

729.053/OJ

12

Torsdagen den 10 mars 2022

12

Torsdagen den 10 mars 2022
09.00
09.00 - 13.00
09.45 - 11.00
13.00
13.45 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00

09.00

Tillkännagivande av resultat
Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)
Första omröstningsomgången
Tillkännagivande av resultat
Andra omröstningsomgången
Debatt
Tillkännagivande av resultat

Tillkännagivande av resultat

09.00 - 13.00

Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

74

• Transparens och administrativa standarder – behandling av begäranden från
allmänheten om tillgång till handlingar på grundval av förordning (EG) nr
1049/2001
Uttalande av kommissionen
[2022/2578(RSP)]

56

• Behovet av en ambitiös EU-strategi för hållbara textilier
Uttalande av kommissionen
[2022/2539(RSP)]
Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av
demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)
76

À

• Situationen för journalister och människorättsförsvarare i Mexiko
RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022,
B9-0157/2022, B9-0158/2022
[2022/2580(RSP)]

77

À

• Myanmar – ett år efter kuppen
RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022,
B9-0145/2022, B9-0148/2022
[2022/2581(RSP)]

78

À

• Förstörelse av kulturarvet i Nagorno-Karabach
RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022,
B9-0151/2022, B9-0152/2022
[2022/2582(RSP)]

729.053/OJ

729.053/OJ

13

Torsdagen den 10 mars 2022

09.45 - 11.00

13

Första omröstningsomgången
Samlad omröstning

38

- En europeisk ram för källskatt
Betänkande: Pedro Marques (A9-0011/2022)
[2021/2097(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Omröstning om ändringsförslag

79

• Situationen för journalister och människorättsförsvarare i Mexiko
[2022/2580(RSP)]

80

• Myanmar – ett år efter kuppen
[2022/2581(RSP)]

81

• Förstörelse av kulturarvet i Nagorno-Karabach
[2022/2582(RSP)]

90

• Rapport om EU-medborgarskapet 2020
Betänkande: Yana Toom (A9-0019/2022)
[2021/2099(INI)]
Utskottet för framställningar

82

• Rättvis och enklare beskattning till stöd för återhämtningsstrategin
Betänkande: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
[2020/2254(INL)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Slutomröstning

36

À

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga
översikten över hållbar tillväxt 2022
Betänkande: Irene Tinagli (A9-0034/2022)
[2022/2006(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

23

À

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken:
sysselsättning och sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2022
Betänkande: Helmut Geuking (A9-0040/2022)
[2021/2233(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

52

À «««I

- Batterier och förbrukade batterier
Betänkande: Simona Bonafè (A9-0031/2022)
[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

729.053/OJ

729.053/OJ

14

Torsdagen den 10 mars 2022

13.00

14

Tillkännagivande av resultat

13.45 - 15.00

Andra omröstningsomgången
Slutomröstning

76

À

- Situationen för journalister och människorättsförsvarare i Mexiko
RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022,
B9-0158/2022
[2022/2580(RSP)]

77

À

- Myanmar – ett år efter kuppen
RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022,
B9-0148/2022
[2022/2581(RSP)]

78

À

- Förstörelse av kulturarvet i Nagorno-Karabach
RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022,
B9-0152/2022
[2022/2582(RSP)]

28

À

- Rapport om EU-medborgarskapet 2020
Betänkande: Yana Toom (A9-0019/2022)
[2021/2099(INI)]
Utskottet för framställningar

32

À

- Rättvis och enklare beskattning till stöd för återhämtningsstrategin
Betänkande: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
[2020/2254(INL)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

15.00 - 16.00
75

16.00

729.053/OJ

Debatt
• En systematisk EU-strategi för kronisk njursjukdom
Uttalande av kommissionen
[2022/2579(RSP)]

Tillkännagivande av resultat

729.053/OJ

15

15

Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)
Tidsfrister

729.053/OJ

729.053/OJ

16

Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

16

Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

Måndagen den 7 mars 2022
17.00 - 22.00

Kommissionen (inklusive repliker)
Föredragande (3 x 6')
Föredragande av yttrande
Föredragande (artikel 160 i arbetsordningen) (3 x 4')
Frågeställare (utskott)
Ledamöter

:35'
:18'
:1'
:12'
:5'
:120' 30

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 13', ID : 11' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 8'

Tisdagen den 8 mars 2022
09.00 - 11.50

Rådet (inklusive repliker)
Kommissionen (inklusive repliker)
Föredragande
Ledamöter

:5'
:5'
:6'
:105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10', ECR : 10', The Left : 7', NI : 7'

15.00 - 23.00

Rådet (inklusive repliker)
Kommissionen (inklusive repliker)
Föredragande (4 x 6')
Föredragande av yttrande (3 x 1')
Frågeställare (utskott)
Ledamöter

:10'
:35'
:24'
:3'
:5'
:300'

PPE : 73' 30, S&D : 60' 30, Renew : 42' 30, Verts/ALE : 31' 30, ID : 28', ECR : 28', The Left : 17' 30, NI : 18'
30

Onsdagen den 9 mars 2022
08.30 - 10.30

Rådet (inklusive repliker)
Kommissionen (inklusive repliker)
Föredragande (2 x 6')
Föredragande av yttrande (2 x 1')
Ledamöter

:10'
:10'
:12'
:2'
:60'

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

729.053/OJ

729.053/OJ

17

Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

17

10.30 - 12.30

Kommissionen (inklusive repliker)
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant
(inklusive repliker)
Kaja Kallas, Estlands premiärminister (inklusive repliker)
Ledamöter

:10'
:10'
:20'
:60'

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

15.00 - 23.00

Kommissionen (inklusive repliker)
Föredragande (5 x 6')
Föredragande av yttrande (5 x 1')
Ledamöter

:25'
:30'
:5'
:285' 30

PPE : 69' 30, S&D : 57' 30, Renew : 40' 30, Verts/ALE : 30', ID : 27', ECR : 26' 30, The Left : 17', NI : 17' 30

Torsdagen den 10 mars 2022
09.00 - 13.00

Kommissionen (inklusive repliker)
:35'
Författare till varje resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen) :1'
Ledamöter
:135' 30
PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 14' 30, ID : 13', ECR : 13', The Left : 8' 30, NI : 9'

15.00 - 16.00

Kommissionen (inklusive repliker)
Ledamöter

:10'
:31'

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

729.053/OJ

729.053/OJ

18

Tidsfrister

18

Tidsfrister

Måndagen den 7 mars 2022
54 À

19 À

•

Genomförandet av sammanhållningspolitiken 2021–2027 - Muntlig fråga (O-000002/2022 - B9-0006/22)

-

Resolutionsförslag
Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution
Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution

•

System för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering - Betänkande: Sophia in 't Veld
(A9-0028/2022)
Ändringsförslag
Onsdagen den 2 mars kl. 13.00
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar
Fredagen den 4 mars kl. 12.00

51 À

•
-

49 À

•
-

15 À

•
-

21 À

•
-

30 À

•
-

729.053/OJ

Onsdagen den 16 mars kl. 13.00
Måndagen den 21 mars kl. 12.00
Måndagen den 21 mars kl. 13.00

Det krympande utrymmet för det civila samhället i Europa - Betänkande: Anna Júlia Donáth
(A9-0032/2022)
Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71
Onsdagen den 2 mars kl. 13.00
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar
Fredagen den 4 mars kl. 12.00
Den roll som kultur, utbildning, medier och idrott spelar i kampen mot rasism - Betänkande: Salima
Yenbou (A9-0027/2022)
Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71
Onsdagen den 2 mars kl. 13.00
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar
Fredagen den 4 mars kl. 12.00
Sammanhållningspolitiken: att minska skillnader på hälso- och sjukvårdsområdet och förbättra det
gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssamarbetet - Betänkande: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)
Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71
Onsdagen den 2 mars kl. 13.00
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar
Fredagen den 4 mars kl. 12.00
Sammanhållningspolitiken: främjande av innovativ och smart omställning och regional IKTkonnektivitet - Betänkande: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)
Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71
Onsdagen den 2 mars kl. 13.00
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar
Fredagen den 4 mars kl. 12.00
Dialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att vända sig till Europeiska
ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet - Betänkande: Marie-Pierre Vedrenne
(A9-0018/2022)
Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71
Onsdagen den 2 mars kl. 13.00
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar
Fredagen den 4 mars kl. 12.00
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19

Tisdagen den 8 mars 2022
17 À

25 À

29 À

20 À

-

Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen - Betänkande: Sandra Kalniete
(A9-0022/2022)
Ändringsförslag
Onsdagen den 2 mars kl. 13.00
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar
Fredagen den 4 mars kl. 12.00

•

Regionalräkenskaper för jordbruket - Betänkande: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

-

Ändringsförslag, förkastande
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar

•
-

Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet – årsrapport 2020 - Betänkande: Irène Tolleret,
Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)
Ändringsförslag
Onsdagen den 2 mars kl. 13.00
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar
Fredagen den 4 mars kl. 12.00

•

EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet - Betänkande: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

-

Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar

•

-

Onsdagen den 2 mars kl. 13.00
Fredagen den 4 mars kl. 12.00

Onsdagen den 2 mars kl. 13.00
Fredagen den 4 mars kl. 12.00

Onsdagen den 9 mars 2022
36 À

•
-

23 À

•
-

59 À

•
-

57 À

58 À

52 À
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Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga översikten
över hållbar tillväxt 2022 - Betänkande: Irene Tinagli (A9-0034/2022)
Ändringsförslag
Måndagen den 7 mars kl. 19.00
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar
Tisdagen den 8 mars kl. 16.00
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och
sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2022 - Betänkande: Helmut Geuking
(A9-0040/2022)
Ändringsförslag
Måndagen den 7 mars kl. 19.00
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar
Tisdagen den 8 mars kl. 16.00
Invändning enligt artikel 111.3: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse för
transeuropeisk energiinfrastruktur
Ändringsförslag
Fredagen den 4 mars kl. 12.00
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar
Måndagen den 7 mars kl. 19.00

-

Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: genetiskt modifierad bomullen GHB811 (BCS-GH8114)
Ändringsförslag
Onsdagen den 2 mars kl. 13.00
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar
Fredagen den 4 mars kl. 12.00

•

Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: genetiskt modifierad raps 73496 (DP-Ø73496-4)

-

Ändringsförslag
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar

•

Batterier och förbrukade batterier - Betänkande: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

-

Ändringsförslag, förkastande
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar

•

Onsdagen den 2 mars kl. 13.00
Fredagen den 4 mars kl. 12.00

Onsdagen den 2 mars kl. 13.00
Fredagen den 4 mars kl. 12.00
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24 À

31 À
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•

Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 - Betänkande: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

-

Ändringsförslag, förkastande
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar

•

En ny strategisk EU-ram för arbetsmiljö efter 2020 - Betänkande: Marianne Vind (A9-0023/2022)

-

Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar

32 À

28 À

55 À

Fredagen den 4 mars kl. 12.00

•

Rapport om EU-medborgarskapet 2020 - Betänkande: Yana Toom (A9-0019/2022)

-

Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar

•

•
-

106 À

Onsdagen den 2 mars kl. 13.00

-

105 À

Onsdagen den 2 mars kl. 13.00
Fredagen den 4 mars kl. 12.00

Rättvis och enklare beskattning till stöd för återhämtningsstrategin - Betänkande: Luděk Niedermayer
(A9-0024/2022)
Ändringsförslag
Fredagen den 4 mars kl. 12.00
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar
Måndagen den 7 mars kl. 19.00

•

104 À

20

Onsdagen den 2 mars kl. 13.00
Fredagen den 4 mars kl. 12.00

Tillsättning av ett särskilt utskott för covid-19-pandemin: lärdomar och rekommendationer inför
framtiden
Ändringsförslag
Måndagen den 7 mars kl. 19.00
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar
Tisdagen den 8 mars kl. 16.00
Tillsättning av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska
unionen, inbegripet desinformation
Ändringsförslag
Måndagen den 7 mars kl. 19.00
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar
Tisdagen den 8 mars kl. 16.00

-

Tillsättning av en undersökningskommitté för att utreda den påstådda användningen av Pegasus och
liknande spionprogram
Ändringsförslag
Måndagen den 7 mars kl. 19.00
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar
Tisdagen den 8 mars kl. 16.00

•

Rättsstatsprincipen och konsekvenserna av EU-domstolens dom - Resolutionsförslag

-

Resolutionsförslag
Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution
Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar

•

Onsdagen den 2 mars kl. 13.00
Måndagen den 7 mars kl. 19.00
Måndagen den 7 mars kl. 20.00
Tisdagen den 8 mars kl. 16.00

Torsdagen den 10 mars 2022
76 À

729.053/OJ

•

Situationen för journalister och människorättsförsvarare i Mexiko

-

Resolutionsförslag
Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution
Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar

Måndagen den 7 mars kl. 20.00
Onsdagen den 9 mars kl. 13.00
Onsdagen den 9 mars kl. 14.00
Onsdagen den 9 mars kl. 19.00
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77 À

78 À
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•

Myanmar – ett år efter kuppen

-

Resolutionsförslag
Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution
Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar

•

Förstörelse av kulturarvet i Nagorno-Karabach

-

Resolutionsförslag
Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution
Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution
Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningar

21

Måndagen den 7 mars kl. 20.00
Onsdagen den 9 mars kl. 13.00
Onsdagen den 9 mars kl. 14.00
Onsdagen den 9 mars kl. 19.00

Måndagen den 7 mars kl. 20.00
Onsdagen den 9 mars kl. 13.00
Onsdagen den 9 mars kl. 14.00
Onsdagen den 9 mars kl. 19.00
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