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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 - 12:30 Forhandling

15:00 - 23:00 Forhandling

60 À • Foreslået mandat til forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede
Kongerige Storbritannien og Nordirland

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2557(RSP)]

Afstemningen finder sted onsdag

14 ««« • Indgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam

Henstilling: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem
Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Udvalget om International Handel

Afstemningen finder sted onsdag

12 À • Indgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning)

Betænkning: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til
Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union
og Den Socialistiske Republik Vietnam

[2018/0356M(NLE)]

Udvalget om International Handel

Afstemningen finder sted onsdag

13 ««« • Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam

Henstilling: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af
investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens
medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden
side

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Udvalget om International Handel

Afstemningen finder sted onsdag



 
Afslutning af forhandlingen under ét

 

15:00 - 23:00     
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24 À • Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning)

Betænkning: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til
Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den
Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

[2018/0358M(NLE)]

Udvalget om International Handel

Afstemningen finder sted onsdag

11 À • Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018

Betænkning: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Betænkning om Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018

[2019/2129(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget

Med deltagelse af Christine Lagarde, formand for ECB

71 • Overtrædelsen af Rådets afgørelse 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på
baggrund af situationen i Venezuela - ulovlig indrejse på en EU-medlemsstats
område af en person, der er opført på listen over sanktioner

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2564(RSP)]

61 • USA's plan for Mellemøsten: EU-reaktion i overensstemmelse med international ret

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

[2020/2559(RSP)]

62 • Den nuværende sikkerhedssituation i Syrien

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

[2020/2560(RSP)]

29 • Den nye omfattende EU-Afrika-strategi

Mundtlig forespørgsel

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Udviklingsudvalget
Kommissionen
Den nye omfattende EU-Afrika-strategi

[2020/2500(RSP)]

41 • Bekæmpelse af antisemitisme, racisme og had i Europa

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2524(RSP)]
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63 • Den vedvarende trussel mod retsstaten i Polen

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2561(RSP)]

16 À • Den ulovlige handel med selskabsdyr i EU

Mundtlige forespørgsler

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Rådet
Beskyttelse af EU's indre marked og forbrugerrettigheder mod de negative virkninger af den ulovlige
handel med selskabsdyr

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Kommissionen
Beskyttelse af EU's indre marked og forbrugerrettigheder mod de negative virkninger af den ulovlige
handel med selskabsdyr

[2019/2814(RSP)]
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