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Tirsdag den 26. november 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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09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Højtideligt møde

 

12:30 - 14:30     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
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09:00 - 11:50 Forhandling

12:00 - 12:30 Højtideligt møde

12:30 - 14:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 23:00 Forhandling

11 • Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 12. og 13. december 2019

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2722(RSP)]

26 • Tale af Oleg Sentsov, modtager af Sakharovprisen 2018

17 ««« - Aftale mellem EU og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt
fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine

Henstilling: Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Udvalget om International Handel

44 « - Ændring af moms- og punktafgiftsreglerne for så vidt angår forsvarsindsats inden for EU's rammer

Betænkning: Paul Tang (A9-0034/2019)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles
merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter for så vidt angår
forsvarsindsats inden for EU's rammer

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

28 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Joëlle Elvinger

Betænkning: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Joëlle Elvinger til medlem af Revisionsretten

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Budgetkontroludvalget

29 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - François Roger Cazala

Betænkning: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af François-Roger Cazala til medlem af Revisionsretten

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Budgetkontroludvalget
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30 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Alex Brenninkmeijer

Betænkning: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Alex Brenninkmeijer til medlem af Revisionsretten

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Budgetkontroludvalget

31 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Nikolaos Milionis

Betænkning: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Nikolaos Milionis til medlem af Revisionsretten

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Budgetkontroludvalget

32 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Klaus-Heiner Lehne

Betænkning: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Klaus-Heiner Lehne til medlem af Revisionsretten

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Budgetkontroludvalget

35 À - Børns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder

Forslag til beslutning

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Forhandling: 13/11/2019)

20 • 2020-budgetproceduren: fælles udkast

Betænkning: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige
budget for regnskabsåret 2020 som led i budgetproceduren

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Europa-Parlamentets Delegation til Budgetforligsudvalget

49 • EU's reaktion på ekstreme vejrfænomener og konsekvenserne heraf: Hvordan
beskytter man europæiske byområder og deres kulturarv?

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2932(RSP)]

48 À • Offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer,
herunder LGBTI-fri områder

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2933(RSP)]

Afstemningen finder sted i december

33 À • Foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's
afgørelse om Airbus-striden

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2895(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag
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42 À • Krisen i WTO's Appelinstans

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2918(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag
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