
16/09/20 655.238/OJ

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET

2019 2024

Mødedokument

DAGSORDEN

Onsdag den 16. september 2020



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



Onsdag den 16. september 2020

 

 

09:00      Meddelelse af resultater

 

09:15 - 12:30     Forhandling

 

13:00 - 14:15     Første afstemningsrunde
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09:00 Meddelelse af resultater

09:15 - 12:30 Forhandling

13:00 - 14:15 Første afstemningsrunde

16:45 Meddelelse af resultater

17:30 - 18:45 Anden afstemningsrunde

37 • Unionens tilstand

Redegørelse ved Kommissionens formand

[2020/2696(RSP)]

105 • Endelig afstemning

29 À«««I - Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

Betænkning: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

35 À«««I - Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug

Betænkning: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

49 À« - Forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

Betænkning: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]

Budgetudvalget

23 À - Rapport om EU’s associeringsaftale med Georgien

Betænkning: Sven Mikser (A9-0136/2020)

[2019/2200(INI)]

Udenrigsudvalget

106 • Afstemning om ændringsforslag

107 • Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) - Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at
Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet

108 • Beslutningsforslag - Strategisk tilgang til lægemidler i miljøet



 

16:45      Meddelelse af resultater

 

17:30 - 18:45     Anden afstemningsrunde
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109 • Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - Maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's
bygningsmasse

110 • Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Manglen på lægemidler – håndtering af et voksende
problem

111 • Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Betænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for
romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa

94 • Endelig afstemning

60 À«««I - Typegodkendelse af motorkøretøjer (emission ved faktisk kørsel )

Betænkning: Esther de Lange (A9-0139/2020)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette
erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om
køretøjer

[COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

64 À«««I - Fonden for Retfærdig Omstilling

Betænkning: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig
Omstilling

[COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)]

Regionaludviklingsudvalget

16 À - Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP

Betænkning: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

[2020/2003(INI)]

Udenrigsudvalget

112 • Afstemning om ændringsforslag

113 • (TRAN) - Forordning om foranstaltninger til fremme af et bæredygtigt jernbanemarked i lyset af
covid-19-pandemien

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

118 • Beslutningsforslag - Situationen i Hviderusland

119 • Beslutningsforslag - Situationen i Rusland, forgiftningen af Alekséj Naválnyj
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