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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



Onsdag den 7. oktober 2020

 

 

09:00      Meddelelse af resultater

 

09:15 - 13:00     Forhandling

 

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

15:00 - 17:00 Forhandling

17:15 - 18:30 Anden afstemningsrunde

91 • Genoptagelse af fjendtlighederne mellem Armenien og Aserbajdsjan i forbindelse
med Nagorno-Karabakh-konflikten

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

[2020/2809(RSP)]

90 • EU's diplomatiske mission i Venezuela i lyset af eventuelle valg

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

[2020/2810(RSP)]

89 • Situationen i Iran

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

[2020/2811(RSP)]

125 - Godkendelse af tildelingen af nye ansvarsområder til ledende næstformand for Kommissionen, Valdis
Dombrovskis

[2020/2203(INS)]

75 - Godkendelse af udnævnelsen af Mairead McGuinness  til medlem af Kommissionen

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]

101 • Endelig afstemning

39 À - Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

Betænkning: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

[2020/2072(INL)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender



 

14:15      Meddelelse af resultater

 

15:00 - 17:00     Forhandling

 
Forhandling under ét - Finansielle tjenester

 
Afslutning af forhandlingen under ét
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18 À - Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018

Betænkning: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Betænkning om gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018

[2019/2197(INI)]

Udvalget om International Handel

129 • Afstemning om ændringsforslag

128 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Den europæiske klimalov

50 • De europæiske tilsynsmyndigheders rolle i Wirecard-skandalen

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2020/2701(RSP)]

49 À • Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og
tilsynsmæssige udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og
markeder

Betænkning: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om digital finansiering: nye risici
forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer på
området finansielle tjenester, institutioner og markeder

[2020/2034(INL)]

Økonomi- og Valutaudvalget

48 À • Videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til
kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af
detailinvestorers deltagelse

Betænkning: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Betænkning om den videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til
kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af
detailinvestorers deltagelse

[2020/2036(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget



17:15 - 18:30     Anden afstemningsrunde
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106 • Endelig afstemning

44 À«««I - Den europæiske klimalov

Betænkning: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

97 À«««I - Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres af afgrøder til formering af sædekorn, og om
ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine

Betænkning: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning
2003/17/EF for så vidt angår ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine, af afgrøder til
formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine

[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

83 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c): Specifikationerne for
titandioxid (E 171)

B9-0308/2020

[2020/2795(RPS)]

82 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c): Grænseværdier for
acrylamid i visse fødevarer til spædbørn og småbørn

B9-0311/2020

[2020/2735(RPS)]

19 À - Den europæiske skovstrategi - vejen frem

Betænkning: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

[2019/2157(INI)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

102 • Afstemning om ændringsforslag

114 • (TRAN) - Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med
Kanaltunnelen

115 • (TRAN) - Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads
vedrørende Kanaltunnellen

117 • Forslag til beslutning - Retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i Bulgarien

118 • Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver
- regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og
markeder

119 • Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Den videre udvikling af kapitalmarkedsunionen:
bedre adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af
detailinvestorers deltagelse
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