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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



Tisdagen den 9 februari 2021

 

 

08.30      Tillkännagivande av resultat

 

08.30 - 13.00     Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

 

13.00 - 14.15     Första omröstningsomgången
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08.30 Tillkännagivande av resultat

08.30 - 13.00 Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

13.00 - 14.15 Första omröstningsomgången

15.00 - 19.30 Debatter

19.00 Tillkännagivande av resultat

20.00 - 21.15 Andra omröstningsomgången

45 À«««I • Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

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

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av
en facilitet för återhämtning och resiliens

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

Budgetutskottet

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

88 • De facto-förbudet mot aborter i Polen

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2537(RSP)]

100 • Omröstning om ändringsförslag

105 • Europeiska centralbanken - årsrapport 2020

Betänkande: Sven Simon (A9-0002/2021)
[2020/2123(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

101 • Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

Betänkande: Jan Huitema (A9-0008/2021)
[2020/2077(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

132 • Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021)  -
Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel

107 • Genomförande av artikel 43 i direktivet om asylförfaranden

Betänkande: Erik Marquardt (A9-0005/2021)
[2020/2047(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor



 

15.00 - 19.30     Debatter

 

19.00      Tillkännagivande av resultat

 

20.00 - 21.15     Andra omröstningsomgången
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135 • Tillgång till handlingar – årsrapport för 2016–2018

Betänkande: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
[2019/2198(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

109 • Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande

Betänkande: Özlem Demirel (A9-0006/2021)
[2019/2188(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

110 • Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott

Resolutionsförslag
[2020/2864(RSP)]

89 • Besök av vice ordföranden/unionens höga representant i Ryssland mot bakgrund av
den senaste tidens ingripanden mot demonstranter och oppositionen

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2021/2538(RSP)]

90 À • Det humanitära och politiska läget i Jemen

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2021/2539(RSP)]

91 À • Situationen i Myanmar

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2021/2540(RSP)]

31 À • EU:s associeringsavtal med Ukraina

Betänkande: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Betänkande om genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina

[2019/2202(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

111 • Omröstning om preliminär överenskommelse

45 À«««I - Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

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

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

Budgetutskottet

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
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94 • Slutomröstning

27 À - Europeiska centralbanken - årsrapport 2020

Betänkande: Sven Simon (A9-0002/2021)

[2020/2123(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

19 À - Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

Betänkande: Jan Huitema (A9-0008/2021)

[2020/2077(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

29 À - Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel

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

[2020/2029(INI)]

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

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

54 À - Genomförande av artikel 43 i direktivet om asylförfaranden

Betänkande: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

[2020/2047(INI)]

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

28 À - Tillgång till handlingar – årsrapport för 2016–2018

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

[2019/2198(INI)]

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

Artikel 122.7 i arbetsordningen

18 À - Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande

Betänkande: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

[2019/2188(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

83 À - Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott

Resolutionsförslag

B9-0115/2021

[2020/2864(RSP)]
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