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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 - 11:30 Forhandling

12:00 - 13:00 AFSTEMNINGSTID

13:00 - 13:30 (Overrækkelse af LUX-prisen)

15:00 - 23:00 Forhandling

23 • Præsentation ved den valgte formand for Kommissionen af kommissærkollegiet og
dets program

[2019/2801(RSP)]

24 - Valg af Kommissionen

[2019/2109(INS)]

Efter en runde med indlæg fra de politiske grupper i omvendt rækkefølge

40 - Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland

Betænkning: Eva Kaili (A9-0040/2019)

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

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Budgetudvalget

56 - Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at
klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og
sikkerhedstrusler

Betænkning: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af
fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle
udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Budgetudvalget

27 - Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på udbetaling af forskud over
Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020

Betænkning: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske
Unions Solidaritetsfond med henblik på udbetaling af forskud over Den Europæiske Unions almindelige
budget for 2020

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Budgetudvalget

20 - 2020-budgetproceduren: fælles udkast

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

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

Europa-Parlamentets Delegation til Budgetforligsudvalget
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61 • (Overrækkelse af LUX-prisen)

60 • Andre landes indblanding i vores demokratier og valg

Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 162)

[2019/2941(RSP)]

47 • Udviklingen i de østlige nabolande

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2019/2934(RSP)]

46 • Situationen i Israel og Palæstina, herunder bosættelserne

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2019/2935(RSP)]

43 • Situationen i det bredere Mellemøsten, herunder krisen i Iran, Irak og Libanon

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2019/2917(RSP)]

19 À • De igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og
Gruppen af AVS-stater

Mundtlige forespørgsler

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Udviklingsudvalget
Rådet
De igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og Gruppen af AVS-Stater

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Udviklingsudvalget
Kommissionen
De igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og Gruppen af AVS-Stater

[2019/2832(RSP)]
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