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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
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Meddelelse af resultater

08:45 - 13:00

Forhandlinger

92

• Bekæmpelse af hvidvaskning af penge i forlængelse af FinCEN-filerne
Redegørelse ved Kommissionen
[2020/2812(RSP)]

63

• Covid-19-udbruddets indvirkning på langtidsplejefaciliteter
Redegørelse ved Kommissionen
[2020/2794(RSP)]
Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og
retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)
96

À

• Eritrea, sagen vedrørende Dawitt Isaak
B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020
[2020/2813(RSP)]

95

À

• Loven om "udenlandske agenter" i Nicaragua
B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020
[2020/2814(RSP)]

94

À

• Situationen for etiopiske migranter i dententionscentre i Saudi-Arabien
B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020
[2020/2815(RSP)]
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09:30 - 10:45
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Første afstemningsrunde

103

• Afstemning om ændringsforslag

120

• Forslag til beslutning - Eritrea, sagen vedrørende Dawitt Isaak

121

• Forslag til beslutning - Loven om "udenlandske agenter" i Nicaragua

122

• Forslag til beslutning - Situationen for etiopiske migranter i dententionscentre i Saudi-Arabien

123

• Forslag til beslutning - Styrkelse af ungdomsgarantien

12:30

Meddelelse af resultater

13:00 - 14:15
124

Anden afstemningsrunde
• Endelig afstemning

96

À

- Eritrea, sagen vedrørende Dawitt Isaak
Forslag til beslutning
B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020
[2020/2813(RSP)]

95

À

- Loven om "udenlandske agenter" i Nicaragua
Forslag til beslutning
B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020
[2020/2814(RSP)]

94

À

- Situationen for etiopiske migranter i dententionscentre i Saudi-Arabien
Forslag til beslutning
B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020
[2020/2815(RSP)]

78

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

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
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6 «««I

3

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

60

À

- Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien
Forslag til beslutning
B9-0309/2020
[2020/2793(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)
[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)
[2020/2036(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget

88

À

- Styrkelse af ungdomsgarantien
Forslag til beslutning
B9-0310/2020
[2020/2764(RSP)]

16:30
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