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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



Onsdagen den 10 februari 2021

 

 

09.00      Tillkännagivande av resultat

 

09.00 - 13.00     Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

 

13.00 - 14.15     Första omröstningsomgången
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09.00 Tillkännagivande av resultat

09.00 - 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

92 • Lägesrapport om EU:s strategi för vaccination mot covid-19

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2541(RSP)]

112 • Omröstning om ändringsförslag

113 • Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader

Betänkande:
[2020/0358(COD)]
Utskottet för transport och turism

114 • Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II)

Betänkande:
[2021/0012(COD)]
Utskottet för transport och turism

115 • EU:s associeringsavtal med Ukraina

Betänkande: Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor

116 • Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft

Resolutionsförslag
[2020/2818(RSP)]



15.00 - 19.30     Debatter

 
Gemensam debatt - Återhämtningspaketet för kapitalmarknaderna: Mifid och EU-

återhämtningsprospektet

 
Slut på den gemensamma debatten

 

19.00      Tillkännagivande av resultat

 

20.00 - 21.15     Andra omröstningsomgången
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68 • Demokratisk granskning av sociala medier och skyddet av grundläggande
rättigheter

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2512(RSP)]

52 À«««I • Marknader för finansiella instrument

Betänkande: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och
positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

(Debatt: 23/11/2020, omröstning: 25/11/2020)

53 À«««I • EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella
mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin

Betänkande: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EU) 2017/1129 vad gäller EU-återhämtningsprospektet och riktade
justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-
pandemin

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

60 À • Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter
Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2509(RSP)]

117 • Omröstningar om preliminära överenskommelser

52 À«««I - Marknader för finansiella instrument

Betänkande: Markus Ferber (A9-0208/2020)

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

(Debatt: 23/11/2020, omröstning: 25/11/2020)
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53 À«««I - EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja
återhämtningen efter covid-19-pandemin

Betänkande: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

118 • Slutomröstning

63 6 «««I - Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader

Betänkande:

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

Utskottet för transport och turism

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

64 6 «««I - Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II)

Betänkande:

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

Utskottet för transport och turism

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

31 À - EU:s associeringsavtal med Ukraina

Betänkande: Michael Gahler (A9-0219/2020)

[2019/2202(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

43 À - Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft

Resolutionsförslag

B9-0108/2021

[2020/2818(RSP)]

119 • Omröstning om ändringsförslag

120 • Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och
handlingsplanen från Peking

Resolutionsförslag
[2021/2509(RSP)]
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