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Forklaring af procedurerne
Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes de behandlede tekster under afstemning i følgende rækkefølge:
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

À = Frister ´ = Frister efter anmodning 6 = Tekst endnu ikke vedtaget, muligvis frister

1

Mandag den 5. oktober 2020

1

Mandag den 5. oktober 2020
17:00 - 22:30
19:15 - 20:30

17:00 - 22:30
1
39

Forhandling
• Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

À

71

60

Forhandling
Afstemningsrunde

• Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og
grundlæggende rettigheder
Betænkning: Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Betænkning om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og
grundlæggende rettigheder
[2020/2072(INL)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
• Betingelsesklausuler vedrørende retsstatsprincippet i forbindelse med
forhandlingerne om FFR 2021-2027 og Next Generation EU
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2797(RSP)]

À

• Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2793(RSP)]

35

• Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget for
regnskabsåret 2021
[2020/2697(RSP)]

87

• Kvinder i beslutningstagende positioner i virksomhedsbestyrelser, herunder status
for direktivet om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer
i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2808(RSP)]

88

À

• Styrkelse af ungdomsgarantien
Mundtlige forespørgsler
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Rådet
Styrkelse af ungdomsgarantien
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Kommissionen
Styrkelse af ungdomsgarantien

[2020/2764(RSP)]
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Afstemningsrunde
• Bemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af
antallet af ændringsforslag

85
78

• Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)
6 «««I

- Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med den faste
forbindelse under Den Engelske Kanal
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

79

6 «««I

- Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads vedrørende
Kanaltunnellen
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

80

6 «««I

- Økologisk produktion: anvendelsesdatoen og visse andre datoer
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

105

• Enkelt afstemning

54

«««I

- Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår
frigørelsesproceduren
Betænkning: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår frigørelsesproceduren
[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

55

«

- Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion: indirekte skatter på "traditionel" rom
Betænkning: Younous Omarjee (A9-0156/2020)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for
visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller
Réunion
[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]
Regionaludviklingsudvalget
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56

«

- AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer
Betænkning: Younous Omarjee (A9-0157/2020)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer
[COM(2020)0355 - 2020/0163(CNS)]
Regionaludviklingsudvalget

57

«

- Forlængelse af særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi
Betænkning: Younous Omarjee (A9-0159/2020)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU om særafgiften
"octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi for så vidt angår dens anvendelsesperiode
[COM(2020)0371 - 2020/0174(CNS)]
Regionaludviklingsudvalget

58
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- Forslag til ændringsbudget nr. 7/2020: Ajourføring af indtægter (egne indtægter)
Betænkning: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2020 for
regnskabsåret 2020 – Ajourføring af indtægterne (egne indtægter)
[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]
Budgetudvalget
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