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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 10. februar 2021

 

 

09:00      Meddelelse af resultater

 

09:00 - 13:00     Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne) 

 

13:00 - 14:15     Første afstemningsrunde
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09:00 Meddelelse af resultater

09:00 - 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

92 • Status for EU's covid-19-vaccinationsstrategi

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2021/2541(RSP)]

112 • Afstemning om ændringsforslag

113 • Reglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne: midlertidig lempelse

Betænkning:
[2020/0358(COD)]
Transport- og Turismeudvalget

114 • Midlertidige foranstaltninger vedrørende fornyelse eller forlængelse af certifikater (Omnibus II)

Betænkning:
[2021/0012(COD)]
Transport- og Turismeudvalget

115 • EU's associeringsaftale med Ukraine

Betænkning: Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Udenrigsudvalget

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

Forslag til beslutning
[2020/2818(RSP)]



15:00 - 19:30     Forhandling

 
Forhandling under ét - Genopretningspakke for kapitalmarkederne: MiFID og EU-

genopretningsprospekt

 
Afslutning af forhandlingen under ét

 

19:00      Meddelelse af resultater

 

20:00 - 21:15     Anden afstemningsrunde
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68 • Demokratisk kontrol med de sociale medier og beskyttelse af de grundlæggende
rettigheder

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2021/2512(RSP)]

52 À«««I • Markeder for finansielle instrumenter

Betænkning: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
direktiv 2014/65/EU for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og
positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-
pandemien

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Økonomi- og Valutaudvalget

(Forhandling: 23/11/2020, afstemning: 25/11/2020)

53 À«««I • EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle
formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-
pandemien

Betænkning: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og
målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til
genopretningen efter covid-19-pandemien

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Økonomi- og Valutaudvalget

60 À • Fremtidige udfordringer for kvinders rettigheder: mere end 25 år efter
Beijingerklæringen og Beijinghandlingsprogrammet

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2021/2509(RSP)]

117 • Afstemninger om foreløbige aftaler

52 À«««I - Markeder for finansielle instrumenter

Betænkning: Markus Ferber (A9-0208/2020)

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Økonomi- og Valutaudvalget

(Forhandling: 23/11/2020, afstemning: 25/11/2020)
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53 À«««I - EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at
bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

Betænkning: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Økonomi- og Valutaudvalget

118 • Endelig afstemning

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)

31 À - EU's associeringsaftale med Ukraine

Betænkning: Michael Gahler (A9-0219/2020)

[2019/2202(INI)]

Udenrigsudvalget

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

Forslag til beslutning

B9-0108/2021

[2020/2818(RSP)]

119 • Afstemning om ændringsforslag

120 • Fremtidige udfordringer for kvinders rettigheder: mere end 25 år efter Beijingerklæringen og
Beijinghandlingsprogrammet

Forslag til beslutning
[2021/2509(RSP)]
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