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Onsdag den 18. september 2019



Forklaring af procedurerne
 

Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes de behandlede tekster under afstemning i følgende rækkefølge:
 

À = Frister    ´ = Frister efter anmodning    6 = Tekst endnu ikke vedtaget, muligvis frister

1. Tredjebehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««III)
til godkendelse af det fælles udkast kræves et flertal af de afgivne stemmer

2. Godkendelse

- Godkendelsesprocedure («««)
når traktaterne kræver et flertal blandt Parlamentets medlemmer for at vedtage eller forkaste afgørelsen om godkendelse

3. Andenbehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««II)
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre Rådets holdning; flertal af de afgivne stemmer for at
godkende Rådets holdning

4. Europa-Parlamentets forretningsorden

- Ændringer af forretningsordenen
flertal af Parlamentets medlemmer for at vedtage ændringer
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til afgørelse

5. Førstebehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««I)
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

6. Godkendelse

- Godkendelsesprocedure («««)
når traktaterne kræver et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller forkaste afgørelsen om godkendelse

7. Andre procedurer

- Høringsprocedure («)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

- Andre (redegørelser, mundtlige forespørgsler, initiativbetænkninger, ophævelse af immunitet)
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til beslutning eller afgørelse
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12:00 - 14:00     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
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09:00 - 11:50 PRIORITERET FORHANDLING

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 21:00 Forhandling

41 À • Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2817(RSP)]

19 - Forslag til ændringsbudget nr. 1/2019: overskud fra 2018

Betænkning: John Howarth (A9-0005/2019)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2019 for
regnskabsåret 2019: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2018

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Budgetudvalget

21 À - Forslag til ændringsbudget nr. 2/2019: Styrkelse af centrale programmer for EU's konkurrenceevne:
Horisont 2020 og Erasmus+

Betænkning: John Howarth (A9-0004/2019)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions  ændringsbudget nr. 2/2019 for
regnskabsåret 2019 – Styrkelse af centrale programmer for EU's konkurrenceevne: Horisont 2020 og
Erasmus+

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Budgetudvalget

20 - Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Rumænien,
Italien og Østrig

Betænkning: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske
Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Budgetudvalget

24 - Forslag til ændringsbudget nr. 3/2019: forslag om at anvende Den Europæiske Unions
Solidaritetsfond til at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig

Betænkning: John Howarth (A9-0006/2019)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2019 til det almindelige budget for
regnskabsåret 2019, der ledsager forslaget om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde
bistand til Rumænien, Italien og Østrig

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Budgetudvalget
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23 - Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2019/000 TA 2019 –
teknisk bistand på Kommissionens initiativ

Betænkning: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2019/000 TA 2019 –  teknisk bistand på Kommissionens
initiativ)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Budgetudvalget

41 À - Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

Forslag til beslutning

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Bekæmpelse af kræft

Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 162)

[2019/2818(RSP)]

11 • Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget —
regnskabsåret 2020

[2019/2710(RSP)]

38 À • Betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2819(RSP)]

39 À • Status for gennemførelsen af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2820(RSP)]
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