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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 - 11:50 Forhandling

12:00 - 12:30 (Tildeling af Sakharovprisen)

12:30 - 14:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 23:00 Forhandling

44 • Højtideligholdelsen af tiåret for Lissabontraktaten og det juridisk bindende charter
om grundlæggende rettigheder

[2019/2951(RSP)]

Efterfulgt af en talerrunde med de politiske gruppers ordførere

11 • Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 12. og 13. december 2019

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2019/2723(RSP)]

45 • Tildeling af Sakharov-prisen

59 • Valg af ombudsmanden

Eventuelt, anden og tredje valgrunde

30 «««I - Den fælles landbrugspolitik: Finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og fleksibilitet mellem
søjlerne i regnskabsåret 2020

Betænkning: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr.
1306/2013 for så vidt angår finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og af forordning (EU) nr.
1307/2013 for så vidt angår fleksibiliteten mellem søjlerne i regnskabsåret 2020

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

10 ««« - Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Gambia og gennemførelsesprotokollen
hertil

Henstilling: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri
mellem Den Europæiske Union og Republikken Gambia
og af protokollen om gennemførelse af nævnte partnerskabsaftale

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Fiskeriudvalget

48 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder dimoxystrobin og mancozeb

Forslag til beslutning

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]
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21 - Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017

Forslag til afgørelse

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

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

Forslag til beslutning

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Forhandling: 26/11/2019)

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

Forslag til beslutning

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på Daphne Caruana
Galizia

Forslag til beslutning

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - EU's bestøverinitiativ

Forslag til beslutning

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Digital omstilling af sundhed og pleje

Forslag til beslutning

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Forenelighed mellem EU's nuværende frihandelsaftale med Mercosur og
Kommissionens forslag til en europæisk grøn aftale

Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 162)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Situationen for uygurerne i Kina ("China cables")

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

[2019/2945(RSP)]

43 À • Den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen

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

[2019/2952(RSP)]

Afstemningen vil finde sted i en senere mødeperiode
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57 À • Situationen for menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua

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

[2019/2978(RSP)]

65 À • Voldelig nedkæmpelse af de seneste protester i Iran

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

[2019/2993(RSP)]

64 À • En EU-strategi for at udrydde kønslemlæstelse af piger og kvinder i hele verden

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2988(RSP)]

Afstemningen finder sted i februar
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