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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



Tirsdag den 9. februar 2021

 

 

08:30      Meddelelse af resultater

 

08:30 - 13:00     Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne) 

 

13:00 - 14:15     Første afstemningsrunde
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08:30 Meddelelse af resultater

08:30 - 13:00 Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne)

13:00 - 14:15 Første afstemningsrunde

15:00 - 19:30 Forhandling

19:00 Meddelelse af resultater

20:00 - 21:15 Anden afstemningsrunde

45 À«««I • Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-
0214/2020)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en
genopretnings- og resiliensfacilitet

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Budgetudvalget

Økonomi- og Valutaudvalget

88 • De facto-forbuddet mod aborter i Polen

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2021/2537(RSP)]

100 • Afstemning om ændringsforslag

105 • Den Europæiske Centralbank – årsberetning for 2020

Betænkning: Sven Simon (A9-0002/2021)
[2020/2123(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget

101 • Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi

Betænkning: Jan Huitema (A9-0008/2021)
[2020/2077(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

132 • Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021)  -
Gennemførelsen af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel

107 • Gennemførelsen af artikel 43 i asylproceduredirektivet

Betænkning: Erik Marquardt (A9-0005/2021)
[2020/2047(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender



 

15:00 - 19:30     Forhandling

 

19:00      Meddelelse af resultater

 

20:00 - 21:15     Anden afstemningsrunde
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135 • Aktindsigt - årsrapport for 2016-2018

Betænkning: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
[2019/2198(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

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

Betænkning: Özlem Demirel (A9-0006/2021)
[2019/2188(INI)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

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

Forslag til beslutning
[2020/2864(RSP)]

89 • NF/HR's besøg i Rusland i lyset af den seneste tids undertrykkelse af demonstranter
og oppositionen

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

[2021/2538(RSP)]

90 À • Den humanitære og politiske situation i Yemen

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

[2021/2539(RSP)]

91 À • Situationen i Myanmar

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

[2021/2540(RSP)]

31 À • EU's associeringsaftale med Ukraine

Betænkning: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine

[2019/2202(INI)]

Udenrigsudvalget

111 • Afstemning om foreløbig aftale

45 À«««I - Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Budgetudvalget

Økonomi- og Valutaudvalget
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94 • Endelig afstemning

27 À - Den Europæiske Centralbank – årsberetning for 2020

Betænkning: Sven Simon (A9-0002/2021)

[2020/2123(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget

19 À - Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi

Betænkning: Jan Huitema (A9-0008/2021)

[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)

[2020/2029(INI)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

54 À - Gennemførelsen af artikel 43 i asylproceduredirektivet

Betænkning: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

[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)

[2019/2198(INI)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Forretningsordenens artikel 122, stk. 7

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

Betænkning: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

[2019/2188(INI)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

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

Forslag til beslutning

B9-0115/2021

[2020/2864(RSP)]
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