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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
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17:00 - 22:30 Forhandling

18:30 - 19:45 Afstemningsrunde

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

27 À • Den Europæiske Centralbank – årsberetning for 2020

Betænkning: Sven Simon (A9-0002/2021)

Betænkning om Den Europæiske Centralbank - årsberetning for 2020

[2020/2123(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget

Under tilstedeværelse af Christine Lagarde, formand for Den Europæiske Centralbank

19 À • Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi

Betænkning: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Betænkning om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi

[2020/2077(INI)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

29 À • Gennemførelsen af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel

Betænkning: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-
0011/2021)

Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse
af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor

[2020/2029(INI)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

43 À • Den europæiske dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig
konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed

Mundtlig forespørgsel

[2020/2818(RSP)]

18 À • Begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt personer i arbejde

Betænkning: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Betænkning om begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt personer
i arbejde

[2019/2188(INI)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

83 À • Covid-19's indvirkning på unge og på sport og idræt

Mundtlig forespørgsel

[2020/2864(RSP)]



Kort forelæggelse af følgende betænkninger
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54 À • Gennemførelsen af artikel 43 i asylproceduredirektivet

Betænkning: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Betænkning om gennemførelsen af artikel 43 i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse
af international beskyttelse

[2020/2047(INI)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

28 À • Aktindsigt - årsrapport for 2016-2018

Betænkning: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Betænkning om aktindsigt (forretningsordenens artikel 122, stk. 7) – årsberetning for
2016-2018

[2019/2198(INI)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Forretningsordenens artikel 122, stk. 7

72 • Bemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af
antallet af ændringsforslag

102 • Hemmelige afstemninger

133 • Immunitet

95 - Anmodning om ophævelse af Álvaro Amaros immunitet

Betænkning: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Álvaro Amaros immunitet

[2019/2150(IMM)]

Retsudvalget

134 • Udnævnelse

81 - Udnævnelse af næstformanden i Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

Betænkning om Den Europæiske Centralbanks forslag til udnævnelse af næstformanden i Den Europæiske
Centralbanks tilsynsråd

[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]

Økonomi- og Valutaudvalget

96 • Enkelt afstemning

55 «««I - Kontrol af erhvervelse og besiddelse af våben (kodifikation)

Betænkning: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kontrol af erhvervelse og besiddelse
af våben (kodifikation)

[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]

Retsudvalget
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73 • Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

63 6 «««I - Reglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne: midlertidig lempelse

Betænkning:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

64 6 «««I - Midlertidige foranstaltninger vedrørende fornyelse eller forlængelse af certifikater (Omnibus II)

Betænkning:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

103 • Anmodning om afstemning om ændringsforslag i stedet for en foreløbig aftale (forretningsordenens
artikel 59, stk. 3)

131 • Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) -
Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet
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