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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



Fredag den 15. maj 2020

 

 

09:30 - 10:45     Første afstemningsrunde
 

Endelig afstemning om fælles underskrevet beslutningsforslag -  Ny flerårig finansiel

ramme, egne indtægter og genopretningsplan
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09:30 - 10:45 Første afstemningsrunde

13:15 Meddelelse af resultater

14:15 - 15:30 Anden afstemningsrunde

17:30 Meddelelse af resultater

17:45 - 19:00 (Eventuelt) Tredje afstemningsrunde

21:00 (Eventuelt) Meddelelse af resultater

203 • Afstemning om ændringsforslagene til betænkningerne

92 À«««I - Makrofinansiel bistand til udvidelses- og naboskabspartnerlande i forbindelse med covid-19-
pandemikrisen

Betænkning:

[COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD)]

Udvalget om International Handel

158 À«««I - Midlertidige foranstaltninger vedrørende driften af lufttrafiktjenester

Betænkning:

[COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

157 À«««I - Midlertidige foranstaltninger vedrørende gyldigheden af certifikater og licenser (omnibus)

Betænkning:

[COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

166 À«««I - Havneinfrastrukturafgifter

Betænkning:

[COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

159 À«««I - 4. jernbanepakke: forlængelse af gennemførelsesperioden

Betænkning:

[COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD)]

Transport- og Turismeudvalget



13:15      Meddelelse af resultater

 

14:15 - 15:30     Anden afstemningsrunde
 

Endelig afstemning
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92 À«««I • Makrofinansiel bistand til udvidelses- og naboskabspartnerlande i forbindelse
med covid-19-pandemikrisen

Betænkning:

[COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD)]

Udvalget om International Handel

158 À«««I • Midlertidige foranstaltninger vedrørende driften af lufttrafiktjenester

Betænkning:

[COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

157 À«««I • Midlertidige foranstaltninger vedrørende gyldigheden af certifikater og licenser
(omnibus)

Betænkning:

[COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

166 À«««I • Havneinfrastrukturafgifter

Betænkning:

[COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

159 À«««I • 4. jernbanepakke: forlængelse af gennemførelsesperioden

Betænkning:

[COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

206 • Overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for
Landbruget (EGFL) i 2021 (AGRI) Afgørelse om at indlede interinstitutionelle
forhandlinger



17:30      Meddelelse af resultater

 

17:45 - 19:00     (Eventuelt) Tredje afstemningsrunde

 

21:00      (Eventuelt) Meddelelse af resultater
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205 • (Eventuelt) Beslutningsforslag -  Ny flerårig finansiel ramme, egne indtægter og genopretningsplan
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