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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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09:00 - 12:20 Forhandling

12:30 - 14:30 AFSTEMNINGSTID

15:00 - 21:00 Forhandling

15 • Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17.og 18. oktober 2019

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2019/2721(RSP)]

27 • Status over Juncker-Kommissionen

Redegørelse ved Kommissionens formand

[2019/2831(RSP)]

Efterfulgt af en talerrunde med de politiske gruppers ordførere

24 «««I - Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020)

Betænkning: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr.
1309/2013 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020)

[2019/0180(COD)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

21 «««I - Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af
Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande

Betænkning: Chris Davies (A9-0014/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU)
2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-fartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri,
der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande

[2019/0187(COD)]

Fiskeriudvalget

22 ««« - Gennemførelse og finansiering af EU's almindelige budget for 2020 i forbindelse med Det Forenede
Kongeriges udtræden af EU

Henstilling: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Henstilling om udkast til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og
finansieringen af Unionens almindelige budget for 2020 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges
udtræden af Unionen

[2019/0186(APP)]

Budgetudvalget

25 À«««I - Anvendelsesperiode for forordning (EU) 2019/501 og forordning (EU) 2019/502

Betænkning: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

 (endnu ikke vedtaget)
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16 À • Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020 – alle sektioner

Betænkning: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget
for regnskabsåret 2020

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Budgetudvalget

10 • Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Betænkning: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske
Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Budgetkontroludvalget

11 • Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet

Betænkning: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige
budget for regnskabsåret 2017, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Budgetkontroludvalget

35 • Videreudvikling af det horisontale direktiv om ikkeforskelsbehandling

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2877(RSP)]

36 À • Status for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og
filialer - offentlig landeopdelt rapportering

Redegørelse ved Rådet

[2019/2882(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag
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