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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 26. marts 2020

 

 

10:00      Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

 

10:00 - 11:00     Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens

artikel 163)

 

10:30 - 12:30     Forhandling
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10:00 Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

10:00 - 11:00 Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

10:30 - 12:30 Forhandling

12:30 Bekendtgørelse af resultatet af afstemningen om anmodninger om uopsættelig forhandling

17:30 - 18:30 Afstemning om ændringsforslag

20:00 Bekendtgørelse af resultatet af afstemningen om ændringsforslag

20:00 - 21:00 Endelig afstemning

22:30 - 23:00 Bekendtgørelse af resultatet af den endelige afstemning

1 À«««I - Fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

2 À«««I - Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og
andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som
reaktion på coronavirusset]

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Regionaludviklingsudvalget

3 À«««I - Finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er
alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Regionaludviklingsudvalget

5 • En koordineret europæisk indsats over for covid-19-udbruddet

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2610(RSP)]



12:30      Bekendtgørelse af resultatet af afstemningen om anmodninger om uopsættelig forhandling

 

17:30 - 18:30     Afstemning om ændringsforslag

 

20:00      Bekendtgørelse af resultatet af afstemningen om ændringsforslag

 

20:00 - 21:00     Endelig afstemning
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1 À«««I • Fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets
lufthavne

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

2 À«««I • Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes
sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-
udbruddet [investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset]

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Regionaludviklingsudvalget

3 À«««I • Finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af
Unionen, og som er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Regionaludviklingsudvalget

1 À«««I - Fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

2 À«««I - Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og
andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som
reaktion på coronavirusset]

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Regionaludviklingsudvalget

3 À«««I - Finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er
alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Regionaludviklingsudvalget



22:30 - 23:00     Bekendtgørelse af resultatet af den endelige afstemning
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