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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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17.00 - 22.30 Debatt

19.15 - 20.30 Omröstning

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

39 À • Inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande
rättigheter

Betänkande: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Betänkande om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och
grundläggande rättigheter

[2020/2072(INL)]

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

71 • Rättsstatsvillkoret inom ramen för den fleråriga budgetramen 2021-2027 och Next
Generation EU

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2797(RSP)]

60 À • Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2793(RSP)]

35 • Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till den allmänna budgeten –
budgetåret 2021

[2020/2697(RSP)]

87 • Kvinnor i beslutsfattande ställning i bolagsstyrelser och en lägesrapport om
direktivet om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter
i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2808(RSP)]

88 À • En förstärkt ungdomsgaranti

Muntliga frågor

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)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Rådet
En förstärkt ungdomsgaranti

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)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Kommissionen
En förstärkt ungdomsgaranti

[2020/2764(RSP)]
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86 • Anmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende
på antalet ändringsförslag.

85 • Omröstning om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

78 6 «««I - Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under
Engelska kanalen

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Utskottet för transport och turism

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

79 6 «««I - Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska
kanalen

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Utskottet för transport och turism

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

80 6 «««I - Ekologisk produktion: datum för tillämpning och vissa andra datum

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

105 • Samlade omröstningar

54 «««I - Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 vad gäller förfarandet för
tillbakadragande

Betänkande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 514/2014 vad gäller förfarandet för tillbakadragande

[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]

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

55 « - Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion: indirekta skatter på ”traditionell” rom

Betänkande: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa
indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och
Réunion

[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]

Utskottet för regional utveckling
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56 « - AIEM-skatten på Kanarieöarna

Betänkande: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om AIEM-skattens tillämpning på Kanarieöarna

[COM(2020)0355 - 2020/0163(CNS)]

Utskottet för regional utveckling

57 « - Förlängning av giltighetstiden för sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena

Betänkande: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av giltighetstiden för beslut nr 940/2014/EU om
sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena

[COM(2020)0371 - 2020/0174(CNS)]

Utskottet för regional utveckling

58 - Förslag till ändringsbudget nr 7/2020: uppdaterade inkomster (egna medel)

Betänkande: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2020 för
budgetåret 2020 – uppdatering av inkomster (egna medel)

[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]

Budgetutskottet
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