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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



Torsdag den 28. november 2019

 

 

09:00 - 11:20     

 

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og

retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

 

11:30 - 13:30     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
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09:00 - 11:20 Forhandling

11:30 - 13:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 16:00 Forhandling

57 • Beskyttelse af skov- og miljøforkæmpere i EU

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2939(RSP)]

54 À • Situationen for frihedsrettighederne i Algeriet

RC B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019,
B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Cuba, sagen José Daniel Ferrer

RC B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019,
B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haiti

RC B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019,
B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(RSP)]

9 • Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne,
demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

38 ««« - Aftale mellem EU og USA om tildelingen af en andel af toldkontingentet for import af oksekød af høj
kvalitet

Henstilling: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den
Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er
omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med
visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union
(2014)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Udvalget om International Handel
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39 À - Aftale mellem EU og USA om tildelingen af en andel af toldkontingentet for import af oksekød af høj
kvalitet (beslutning)

Betænkning: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Betænkning med forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse
af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel
af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om
import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte
forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (2014)

[2019/0142M(NLE)]

Udvalget om International Handel

37 À - Situationen i Bolivia

Forslag til beslutning

RC B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019,
B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Forhandling: 13/11/2019)

51 À - Klima- og miljøkrise

Forslag til beslutning

RC B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019,
B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

10 À - FN's konference om klimaændringer 2019 (COP25)

Forslag til beslutning

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret
vold

Forslag til beslutning

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

58 À - Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og
efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius
den 13. januar 1991

Forslag til beslutning

RC B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

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

Forslag til beslutning

RC B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019,
B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]

42 À - Krisen i WTO's Appelinstans

Forslag til beslutning

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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19 À - De igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og Gruppen af AVS-stater

Forslag til beslutning

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • Kundeservicenummer, som begynder med 800

Mundtlig forespørgsel

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
Kommissionen
Kundeservicenumre, som begynder med 0800

[2019/2937(RSP)]


	Torsdag den 28. november 2019
	09:00 - 11:20     
	Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

	11:30 - 13:30     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
	15:00 - 16:00     


