
10/07/20 654.272/OJ

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET

2019 2024

Plenarhandling

FÖREDRAGNINGSLISTA

Fredagen den 10 juli 2020



Teckenförklaring - förfaranden
 

Såvida inte parlamentet beslutar annorlunda, kommer de behandlade texterna att gå till omröstning i följande ordning:
 

À = Tidsfrister    ´ = ??5020??    6 = Texten ännu ej antagen, eventuella tidsfrister

1. Tredje behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««III)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av ett gemensamt förslag

2. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

3. Andra behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««II)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för avvisning eller ändring av rådets ståndpunkt
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av rådets ståndpunkt

4. Parlamentets arbetsordning

- Ändringsförslag till arbetsordningen
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande av ändringsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till beslut

5. Första behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««I)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

6. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

7. Övriga förfaranden

- Samrådsförfarande («)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

- Övrigt (uttalanden, muntliga frågor, initiativbetänkanden, upphävande av immunitet)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till resolution eller ett förslag till beslut
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09.00 Meddelande av resultat

09.15 - 11.00 Debatt

09.45 - 11.00 Första omröstningsomgången

13.30 Meddelande av resultat

14.15 - 15.30 Andra omröstningsomgången

18.00 Meddelande av resultat

137 • Meddelande av resultat

91 • Hågkomsten av Srebrenica – 25-årsdagen

Uttalande av kommissionen

[2020/2705(RSP)]

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

95 À • Kulturell återhämtning i Europa

Uttalande av kommissionen

[2020/2708(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum i september.

39 • Sammanhållningspolitikens roll när det gäller hanteringen av de socioekonomiska
konsekvenserna av covid-19

Muntlig fråga

Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Utskottet för regional utveckling
Kommissionen
Sammanhållningspolitikens roll när det gäller hanteringen av de socioekonomiska konsekvenserna av
covid-19

[2020/2644(RSP)]

132 • Första omröstningsomgången

98 • Slutomröstning

49 À« - Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Betänkande: José Gusmão (A9-0124/2020)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
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53 À - Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till
flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien

Betänkande: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för
budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med
anledning av krisen i Syrien

[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]

Budgetutskottet

92 À - Ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter 2020: fortsatt humanitärt bistånd till
flyktingar i Turkiet

Betänkande: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av marginalen för
oförutsedda utgifter 2020 för att fortsätta tillhandahålla humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet

[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]

Budgetutskottet

45 À - Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Viss användning av kromtrioxid

B9-0202/2020

[2020/2670(RSP)]

46 À - Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Verksamma ämnen, däribland flumioxazin

B9-0203/2020

[2020/2671(RSP)]

29 À - En övergripande EU-strategi för energilagring

Betänkande: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Betänkande om en övergripande EU-strategi för energilagring

[2019/2189(INI)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

37 À - Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer

Resolutionsförslag

B9-0122/2020, B9-0125/2020

[2020/2549(RSP)]

(Debatt: 10/02/2020)

99 • Omröstning om ändringsförslag

84 • Övergångsbestämmelser för att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (ändring av förordning
(EU) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

141 • ***I (ENVI) Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel
som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller
förebygga covid-19

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
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136 • Meddelande av resultat

133 • Andra omröstningsomgången

89 • Slutomröstning

52 À - Ingående av ett avtal under förhandling mellan EU och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter
vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Betänkande: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och kommissionen avseende ingående av ett
avtal under förhandling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan
Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya
Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

[2020/2048(INI)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

96 À - Kemikaliestrategin för hållbarhet

Resolutionsförslag

B9-0222/2020

[2020/2531(RSP)]

32 À«««I - Övergångsbestämmelser i syfte att hantera effekterna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU)
2016/1628)

Betänkande:

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

139 À«««I - Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller
eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga covid-19

Betänkande:

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

44 À - En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism –
kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid

Resolutionsförslag

B9-0206/2020, B9-0207/2020

[2020/2686(RSP)]

48 À - EU:s folkhälsostrategi efter covid-19

Resolutionsförslag

RC B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020,
B9-0221/2020

[2020/2691(RSP)]
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134 • Meddelande av resultat
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