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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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Onsdagen den 23 mars 2022 1

15.00 - 17.30 1

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan 1

Omröstning om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen) 1

Flyktingar i Europa: Care  - Betänkande: 1

Mer flexibelt utnyttjande av medel inom ramen för förordningarna om Asyl-, migrations- och
integrationsfonden mot bakgrund av kriget i Ukraina  - Betänkande: 1

Statusavtal mellan EU och Moldavien om operativa åtgärder som genomförs av Frontex  -
Rekommendation: 1

Gemensam debatt - Möten i Europeiska rådet 1

Rapport från Europeiska rådets möte i Paris den 10 mars 2022 - Uttalanden av Europeiska rådet och
kommissionen 1

Förberedelse inför Europeiska rådets möte den 24–25 mars 2022 - Uttalanden av rådet och kommissionen 1

17.30 - 18.30 2

Anförande av Justin Trudeau, Kanadas premiärminister 2

18.30 - 24.00 (eller efter anförandet av Kanadas premiärminister) 2

Behovet av en brådskande EU-handlingsplan för att trygga livsmedelsförsörjningen inom och utanför EU
efter Rysslands invasion av Ukraina - Uttalanden av rådet och kommissionen 2

En pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare  - Betänkande:
Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021) 2

Förordningen om roaming (omarbetning)  - Betänkande: Angelika Winzig (A9-0286/2021) 2

Suisse Secrets – Hur tredjeländer skulle kunna tvingas att införa standarder för bekämpning av penningtvätt -
Uttalanden av rådet och kommissionen 2

Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien  - Betänkande: Markéta Gregorová (A9-0043/2022) 2

Den fleråriga budgetramen 2021–2027: bekämpning av oligarkiska strukturer, skydd av EU:s medel mot
bedrägerier och intressekonflikter  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022) 2

Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen) 2

Torsdagen den 24 mars 2022 4

08.30 - 11.00 4

EU:s makt – Gemensam EU-insats för mer överkomlig, säker och hållbar energi - Uttalanden av rådet och
kommissionen 4

Uppdatering från kommissionen och rådet om läget avseende moderniseringen av energistadgefördraget -
Muntliga frågor (O-000009/2022 - B9-0009/22)  (O-000008/2022 - B9-0008/22) 4

11.00 - 11.30 4

Flyktingar i Europa: Care  - Betänkande: 4

11.30 - 13.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar 4

Flyktingar i Europa: Care  - Betänkande: 4

Mer flexibelt utnyttjande av medel inom ramen för förordningarna om Asyl-, migrations- och
integrationsfonden mot bakgrund av kriget i Ukraina  - Betänkande: 4

Statusavtal mellan EU och Moldavien om operativa åtgärder som genomförs av Frontex  - Rekommendation: 5

Tillkännagivande av utnämningar till utskotten 5

Parlamentets kalender för sammanträdesperioderna – 2023 5

Begäran om upphävande av Włodzimierz Cimoszewiczs immunitet  - Betänkande: Gilles Lebreton
(A9-0057/2022) 5
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Onsdagen den 23 mars 2022

 

 

15.00 - 17.30     

 

Omröstning om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i

arbetsordningen)

 
Gemensam debatt - Möten i Europeiska rådet

 
Slut på den gemensamma debatten
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15.00 - 17.30 Debatter

17.30 - 18.30 Debatter

18.30 - 24.00 (eller efter anförandet av Kanadas premiärminister)

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

52 À«««I • Flyktingar i Europa: Care

Betänkande:

[COM(2022)0109 - C9-0057/2022 - 2022/0075(COD)]

Utskottet för regional utveckling

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

53 À«««I • Mer flexibelt utnyttjande av medel inom ramen för förordningarna om Asyl-,
migrations- och integrationsfonden mot bakgrund av kriget i Ukraina

Betänkande:

[COM(2022)0112 - C9-0056/2022 - 2022/0077(COD)]

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

58 ««« • Statusavtal mellan EU och Moldavien om operativa åtgärder som genomförs av
Frontex

Rekommendation:

[COM(2022)0124 -  - 07202/2022 - C9-0120/2022 - 2022/0087(NLE)]

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

43 • Rapport från Europeiska rådets möte i Paris den 10 mars 2022

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

[2022/2570(RSP)]

19 • Förberedelse inför Europeiska rådets möte den 24–25 mars 2022

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2022/2532(RSP)]



17.30 - 18.30     

 

18.30 - 24.00     (eller efter anförandet av Kanadas premiärminister)
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55 • Anförande av Justin Trudeau, Kanadas premiärminister

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

50 À • Behovet av en brådskande EU-handlingsplan för att trygga livsmedelsförsörjningen
inom och utanför EU efter Rysslands invasion av Ukraina

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2022/2593(RSP)]

16 À«««I • En pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för
distribuerade liggare

Betänkande: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en
pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare

[COM(2020)0594 - C9-0305/2020 - 2020/0267(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

10 À«««I • Förordningen om roaming (omarbetning)

Betänkande: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i
allmänna mobila kommunikationsnät i unionen (omarbetning)

[COM(2021)0085 - C9-0085/2021 - 2021/0045(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

41 • Suisse Secrets – Hur tredjeländer skulle kunna tvingas att införa standarder för
bekämpning av penningtvätt

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2022/2572(RSP)]

37 À«««I • Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

Betänkande: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt
stöd till Republiken Moldavien

[COM(2022)0004 - C9-0007/2022 - 2021/0438(COD)]

Utskottet för internationell handel

5 À • Den fleråriga budgetramen 2021–2027: bekämpning av oligarkiska strukturer,
skydd av EU:s medel mot bedrägerier och intressekonflikter

Betänkande: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

Betänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027: Bekämpning av oligarkiska
strukturer, skydd av EU:s medel mot bedrägerier och intressekonflikter

[2020/2126(INI)]

Budgetkontrollutskottet

2 • Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)
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Torsdagen den 24 mars 2022

 

 

08.30 - 11.00     

 

11.00 - 11.30     

 

11.30 - 13.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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08.30 - 11.00 Debatter

11.00 - 11.30 Debatter

11.30 - 13.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

47 • EU:s makt – Gemensam EU-insats för mer överkomlig, säker och hållbar energi

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2022/2589(RSP)]

31 • Uppdatering från kommissionen och rådet om läget avseende moderniseringen av
energistadgefördraget

Muntliga frågor

Bernd Lange (O-000009/2022 - B9-0009/22)
Utskottet för internationell handel
Rådet
Uppdatering från rådet om läget för moderniseringen av energistadgefördraget

Bernd Lange (O-000008/2022 - B9-0008/22)
Utskottet för internationell handel
Kommissionen
Uppdatering från kommissionen om läget för moderniseringen av energistadgefördraget

[2022/2510(RSP)]

52 À«««I • Flyktingar i Europa: Care

Betänkande:

[COM(2022)0109 - C9-0057/2022 - 2022/0075(COD)]

Utskottet för regional utveckling

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

52 À«««I - Flyktingar i Europa: Care

Betänkande:

[COM(2022)0109 - C9-0057/2022 - 2022/0075(COD)]

Utskottet för regional utveckling

53 À«««I - Mer flexibelt utnyttjande av medel inom ramen för förordningarna om Asyl-, migrations- och
integrationsfonden mot bakgrund av kriget i Ukraina

Betänkande:

[COM(2022)0112 - C9-0056/2022 - 2022/0077(COD)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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58 ««« - Statusavtal mellan EU och Moldavien om operativa åtgärder som genomförs av Frontex

Rekommendation:

[COM(2022)0124 -  - 07202/2022 - C9-0120/2022 - 2022/0087(NLE)]

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

48 • Tillkännagivande av utnämningar till utskotten

51 À - Parlamentets kalender för sammanträdesperioderna – 2023

[2022/2591(RSO)]

57 - Begäran om upphävande av Włodzimierz Cimoszewiczs immunitet

Betänkande: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

Betänkande om begäran om upphävande av Włodzimierz Cimoszewicz immunitet

[2021/2256(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

56 - Begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet

Betänkande: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

Betänkande om begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet

[2021/2225(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

16 À«««I - En pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare

Betänkande: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

[COM(2020)0594 - C9-0305/2020 - 2020/0267(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

10 À«««I - Förordningen om roaming (omarbetning)

Betänkande: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

[COM(2021)0085 - C9-0085/2021 - 2021/0045(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

37 À«««I - Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

Betänkande: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

[COM(2022)0004 - C9-0007/2022 - 2021/0438(COD)]

Utskottet för internationell handel

15 À«««I - Datoriserat system för gränsöverskridande elektroniskt uppgiftsutbyte i civilrättsliga och
straffrättsliga ärenden (e-Codex-systemet)

Betänkande: Emil Radev, Nuno Melo (A9-0288/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett datoriserat system för
kommunikation i gränsöverskridande civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden (e-Codex-systemet) och
om ändring av förordning (EU) 2018/1726

[COM(2020)0712 - C9-0389/2020 - 2020/0345(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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24 « - Automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Italien

Betänkande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

Betänkande om rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Italien

[14836/2021 - C9-0002/2022 - 2021/0806(CNS)]

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

21 « - Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Italien

Betänkande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

Betänkande om rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i
Italien

[14837/2021 - C9-0003/2022 - 2021/0807(CNS)]

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

22 « - Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Italien

Betänkande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

Betänkande om rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur
fordonsregister i Italien

[14838/2021 - C9-0004/2022 - 2021/0808(CNS)]

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

20 « - Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Grekland

Betänkande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

Betänkande om rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur
fordonsregister i Grekland

[14839/2021 - C9-0005/2022 - 2021/0809(CNS)]

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

29 ««« - Avtal mellan EU och Brasilien om undantag från viseringskrav vid kortare vistelser för innehavare av
vanliga pass

Rekommendation: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet mellan
Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien om ändring av avtalet mellan Europeiska unionen
och Förbundsrepubliken Brasilien om undantag från viseringskrav vid kortare vistelser för innehavare av
vanliga pass

[COM(2018)0175 -  - 13448/1/2018 - C9-0416/2021 - 2018/0084(NLE)]

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

28 ««« - Avtal mellan EU och Brasilien om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare
av diplomatpass, tjänstepass eller officiella pass

Rekommendation: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och
Förbundsrepubliken Brasilien om ändring av avtalet mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken
Brasilien om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass, tjänstepass
eller officiella pass

[COM(2018)0177 -  - 13445/1/2018 - C9-0415/2021 - 2018/0086(NLE)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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17 - Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/007
FR/Selecta – Frankrike

Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Frankrike –
EGF/2021/007 FR/Selecta

[COM(2022)0035 - C9-0036/2022 - 2022/0023(BUD)]

Budgetutskottet

54 À - Invändning i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4c: Gränsvärden för flutianil

B9-0168/2022

[2022/2524(RPS)]

50 À - Behovet av en brådskande EU-handlingsplan för att trygga livsmedelsförsörjningen inom och utanför
EU efter Rysslands invasion av Ukraina

Resolutionsförslag

RC B9-0160/2022, B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022, B9-0165/2022,
B9-0166/2022, B9-0167/2022

[2022/2593(RSP)]

5 À - Den fleråriga budgetramen 2021–2027: bekämpning av oligarkiska strukturer, skydd av EU:s medel
mot bedrägerier och intressekonflikter

Betänkande: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

[2020/2126(INI)]

Budgetkontrollutskottet



 

 
Talartid (artikel 171 i arbetsordningen) 

Tidsfrister
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Talartid (artikel 171 i arbetsordningen)

 
 

Onsdagen den 23 mars 2022

 

15.00 - 17.30

 

17.30 - 18.30

 

18.30 - 24.00

 

 

Torsdagen den 24 mars 2022

 

08.30 - 11.00

 

11.00 - 11.30
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Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

De politiska grupperna :60'

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

Ledamöter :22'

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

Rådet (inklusive repliker) :20'

Kommissionen (inklusive repliker) :40'

Föredragande (4 x 6') :24'

Föredragande av yttrande (2 x 1') :2'

Ögonkontaktsförfarandet (6 x 5') :30'

Ledamöter :105'

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

Rådet (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :17'

Frågeställare (utskott) :5'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Ledamöter :60'

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

Kommissionen (inklusive repliker) :2'

De politiska grupperna :16'

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



Tidsfrister

 
 

Onsdagen den 23 mars 2022
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53 À • Mer flexibelt utnyttjande av medel inom ramen för förordningarna om Asyl-, migrations- och
integrationsfonden mot bakgrund av kriget i Ukraina  - Betänkande:

Ändringsförslag

50 À • Behovet av en brådskande EU-handlingsplan för att trygga livsmedelsförsörjningen inom och utanför EU
efter Rysslands invasion av Ukraina - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 16 mars kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 21 mars kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 21 mars kl. 13.00

16 À • En pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare  -
Betänkande: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 16 mars kl. 13.00

10 À • Förordningen om roaming (omarbetning)  - Betänkande: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 16 mars kl. 13.00

37 À • Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien  - Betänkande: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 16 mars kl. 13.00

5 À • Den fleråriga budgetramen 2021–2027: bekämpning av oligarkiska strukturer, skydd av EU:s medel mot
bedrägerier och intressekonflikter  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

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

Onsdagen den 16 mars kl. 13.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Torsdagen den 17 mars kl. 13.00

52 À • Flyktingar i Europa: Care  - Betänkande:

Ändringsförslag

51 À • Parlamentets kalender för sammanträdesperioderna – 2023

- Ändringsförslag Måndagen den 21 mars kl. 12.00

- Begäranden om omröstning med namnupprop Tisdagen den 22 mars kl. 16.00

15 À • Datoriserat system för gränsöverskridande elektroniskt uppgiftsutbyte i civilrättsliga och straffrättsliga
ärenden (e-Codex-systemet)  - Betänkande: Emil Radev, Nuno Melo (A9-0288/2021)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 16 mars kl. 13.00

54 À • Invändning i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4c: Gränsvärden för flutianil

- Ändringsförslag Måndagen den 21 mars kl. 10.00
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- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 22 mars kl. 16.00
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