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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



Tirsdag den 15. september 2020

 

 

09:00      Meddelelse af resultater

 

09:15 - 13:00     Forhandling

 

forhandling under ét - redegørelser fra næstformanden i Kommissionen/Unionens

højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

 

10:30 - 11:45     Første afstemningsrunde
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09:00 Meddelelse af resultater

09:15 - 13:00 Forhandling

10:30 - 11:45 Første afstemningsrunde

14:15 Meddelelse af resultater

14:30 - 15:30 Forhandling

17:00 - 18:15 Anden afstemningsrunde

71 À • Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den
farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2774(RSP)]

75 À • Situationen i Hviderusland

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2020/2779(RSP)]

72 • Situationen i Libanon

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2020/2775(RSP)]

73 À • Situationen i Rusland, forgiftningen af Alekséj Naválnyj

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2020/2777(RSP)]

96 • Afstemning om ændringsforslag

97 • Nikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) - om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-
civilbeskyttelsesmekanisme

98 • Jutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Det globale system til indsamling af data om skibes
fuelolieforbrug

99 • José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Forslag til Rådets afgørelse om
ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter



 

14:15      Meddelelse af resultater

 

14:30 - 15:30     Forhandling

 

17:00 - 18:15     Anden afstemningsrunde
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100 •  Sven Mikser (AFET A9-0136/2020) - Gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Georgien

76 À • Covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og
konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2780(RSP)]

90 • Endelig afstemning

20 À - EU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove

Betænkning: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

Betænkning om EU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove

[2019/2156(INI)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

10 À - Sikkerhedssamarbejde mellem EU og Afrika i Sahelregionen, i Vestafrika og på Afrikas Horn

Betænkning: Javier Nart (A9-0129/2020)

Betænkning om sikkerhedssamarbejdet mellem EU og Afrika i Sahelregionen, i Vestafrika og på Afrikas
Horn

[2020/2002(INI)]

Udenrigsudvalget

101 • Afstemning om ændringsforslag

102 • Esther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Typegodkendelse af motorkøretøjer (emissioner under
faktisk kørsel)

103 • Manolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) - Oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

104 • Hannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning
2008/944/FUSP
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