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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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17:00 - 23:00     

 
Forhandling under ét - Momssvig og betalingstjenesteydere

 
Afslutning af forhandlingen under ét
 
Forhandling under ét - Udnævnelser af medlemmer af Den Europæiske

Centralbanks direktion
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17:00 - 23:00 Forhandling

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

63 À • Højtideligholdelse af 30-året for den rumænske revolution i december 1989

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2989(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag

36 « • Krav til betalingstjenesteudbydere

Betænkning: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for
så vidt angår gennemførelsen af visse krav til betalingstjenesteudbydere

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

35 « • Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på
bekæmpelse af momssvig

Betænkning: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr.
904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative
samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

34 • Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske
Centralbanks direktion

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Økonomi- og Valutaudvalget



 
Afslutning af forhandlingen under ét
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33 • Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske
Centralbanks direktion

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Økonomi- og Valutaudvalget

19 À • Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0

Mundtlig forespørgsel

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Økonomi- og Valutaudvalget
Kommissionen
Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

Afstemningen finder sted onsdag

16 «««I • Makroøkonomisk bistand til Jordan

Betænkning: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende
makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Udvalget om International Handel

2 • Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)
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