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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     

 

12:00 - 14:00     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
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09:00 - 11:50 Forhandling

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 23:00 Forhandling

56 • Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 20. februar
2020 om den flerårige finansielle ramme

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2538(RSP)]

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

Henstilling: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

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

Udvalget om International Handel

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

Betænkning: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Udvalget om International Handel

13 ««« - Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam

Henstilling: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

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

Udvalget om International Handel

24 À - Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning)

Betænkning: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Udvalget om International Handel

66 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111: EU-listen over projekter af fælles interesse

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Bly og dets forbindelser

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]
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18 À - En EU-strategi for udryddelse af kvindelig kønslemlæstelse i hele verden

Forslag til beslutning

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Forhandling: 18/12/2019)

45 À - Automatiserede beslutningsprocesser: sikring af forbrugerbeskyttelse og fri bevægelighed for varer
og tjenesteydelser

Forslag til beslutning

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

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

Forslag til beslutning

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018

Betænkning: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget

16 À - Den ulovlige handel med selskabsdyr i EU

Forslag til beslutning

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Et socialt Europa i en digital verden

Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 162)

[2020/2550(RSP)]

34 • Strategi for ligestilling mellem kønnene

Redegørelse ved Kommissionen

[2020/2515(RSP)]

26 À • EU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status

Mundtlig forespørgsel

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Rådet
EU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Systemet for falske og ægte dokumenter online (FADO)

Betænkning: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske
grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1624

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

64 • Status i EU's indsats mod pengehvidvaskning i lyset af Luanda Leaks

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2562(RSP)]

35 • Den humanitære situation for flygtninge ved EU's eksterne grænser

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2523(RSP)]

49 • Et bedre internet for børn

Redegørelse ved Kommissionen

[2020/2547(RSP)]

72 • Coronavirus: sikring af grundlæggende rettigheder og en koordineret EU-indsats

Redegørelse ved Kommissionen

[2020/2565(RSP)]
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