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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 - 10:00 Første afstemningsrunde - afstemning om ændringsforslag

12:30 Meddelelse af resultater

12:30 - 13:30 Anden afstemningsrunde

16:00 Meddelelse af resultater

16:00 - 17:00 (Eventuelt) Tredje afstemningsrunde

19:30 (Eventuelt) Meddelelse af resultater

19:30 - 20:30 (Eventuelt) Fjerde afstemningsrunde

22:30 (Eventuelt) Meddelelse af resultater

23:00 Hævelse af mødet

9 À - Forslag til ændringsbudget nr. 1/2020: Støtte til Grækenland som reaktion på det øgede
migrationspres - Øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet - Støtte til
genopbygningen efter jordskælvet i Albanien - Andre justeringer

[07250/2020 - 2020/2052(BUD)]

Budgetudvalget

10 À - Forslag til ændringsbudget nr. 2/2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstaterne og yderligere styrkelse
af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]

Budgetudvalget

6 À - Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og
sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af
Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

Budgetudvalget

7 À - Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og
sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af
Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2056(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

Budgetudvalget

8 À - Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstater og
yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

Budgetudvalget



 

12:30 

 

12:30 - 13:30     Anden afstemningsrunde
 

Endelig afstemning
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11 À«««I - Særlige foranstaltninger for at give ekstraordinær fleksibilitet i anvendelsen af de europæiske
struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]

Regionaludviklingsudvalget

12 À«««I - Indførelse af særlige foranstaltninger for at håndtere covid-19-krisen

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

13 À«««I - Særlige foranstaltninger til at afbøde indvirkningen af covid-19-udbruddet på fiskeri- og
akvakultursektoren

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]

Fiskeriudvalget

14 À«««I - Medicinsk udstyr

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

30 • Meddelelse af resultater

9 À • Forslag til ændringsbudget nr. 1/2020: Støtte til Grækenland som reaktion på
det øgede migrationspres - Øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med
covid-19-udbruddet - Støtte til genopbygningen efter jordskælvet i Albanien -
Andre justeringer

[07250/2020 - 2020/2052(BUD)]

Budgetudvalget

10 À • Forslag til ændringsbudget nr. 2/2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstaterne
og yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion
på covid-19-udbruddet

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]

Budgetudvalget
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6 À • Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af
flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse
med covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed -
2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

Budgetudvalget

7 À • Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af
flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse
med covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed -
2020/2056(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

Budgetudvalget

8 À • Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: Ydelse af nødhjælp til
medlemsstater og yderligere styrkelse af EU-
civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

Budgetudvalget

11 À«««I • Særlige foranstaltninger for at give ekstraordinær fleksibilitet i anvendelsen af
de europæiske struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-
udbruddet

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]

Regionaludviklingsudvalget

12 À«««I • Indførelse af særlige foranstaltninger for at håndtere covid-19-krisen

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

13 À«««I • Særlige foranstaltninger til at afbøde indvirkningen af covid-19-udbruddet på
fiskeri- og akvakultursektoren

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]

Fiskeriudvalget



 

16:00 

 

16:00 - 17:00     (Eventuelt) Tredje afstemningsrunde

 

19:30 

 

19:30 - 20:30     (Eventuelt) Fjerde afstemningsrunde

 

22:30 

 

23:00      Hævelse af mødet
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14 À«««I • Medicinsk udstyr

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

17 À • Fælles beslutningsforslag - EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-
pandemien og dens konsekvenser

31 • Meddelelse af resultater

18 À • (Eventuelt) Afstemning om ændringsforslag - beslutningsforslag - EU-koordineret
indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser
ELLER
(Eventuelt) Endelig afstemning - beslutningsforslag - EU-koordineret indsats til
bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser

32 • (Eventuelt) Meddelelse af resultater

24 À • (Eventuelt) Afstemning om ændringsforslag - beslutningsforslag - EU-koordineret
indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser
ELLER
(Eventuelt) Endelig afstemning - beslutningsforslag - EU-koordineret indsats til
bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser

33 • (Eventuelt) Meddelelse af resultater
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