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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



Torsdag den 29. april 2021

 

 

09:00      Meddelelse af resultater

 

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

 

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og

retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)
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09:00 Meddelelse af resultater

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

09:45 - 11:00 Første afstemningsrunde

13:00 Meddelelse af resultater

13:45 - 15:00 Anden afstemningsrunde

14:30 - 16:30 Forhandling

16:30 Meddelelse af resultater

149 À«««II • EU-program til bekæmpelse af svig 2021-2027

Indstilling ved andenbehandling: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet
for bekæmpelse af svig og om ophævelse af forordning (EU) nr. 250/2014

[05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)]

Budgetkontroludvalget

153 À«««II • Den Europæiske Forsvarsfond

Indstilling ved andenbehandling: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske
Forsvarsfond og om ophævelse af forordning (EU) 2018/1092

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

183 À • Covid-19-pandemisituationen i Latinamerika

B9-0238/2021, RC B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021,
B9-0242/2021, B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À • Bolivia og anholdelsen af den tidligere præsident Jeanine Añez og andre
embedsmænd

RC B9-0244/2021, B9-0244/2021, RC B9-0245/2021, B9-0245/2021,
B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]



 

09:45 - 11:00     Første afstemningsrunde
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185 À • Blasfemilove i Pakistan, navnlig sagen om Shagufta Kausar og Shafqat
Emmanuel

B9-0253/2021, RC B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021,
B9-0257/2021, B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

180 • Afstemning om ændringsforslag

216 • Covid-19-pandemisituationen i Latinamerika

Forslag til beslutning
[2021/2645(RSP)]

217 • Bolivia og anholdelsen af den tidligere præsident Jeanine Añez og andre embedsmænd

Forslag til beslutning
[2021/2646(RSP)]

218 • Blasfemilove i Pakistan, navnlig sagen om Shagufta Kausar og Shafqat Emmanuel

Forslag til beslutning
[2021/2647(RSP)]

181 • Parlamentets overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2022

Betænkning: Damian Boeselager (A9-0145/2021)
[2020/2264(BUI)]
Budgetudvalget

219 • Rusland, sagen om Aleksej Navalnyj, militær opbygning langs Ukraines grænse og russiske angreb i
Tjekkiet

Forslag til beslutning
[2021/2642(RSP)]

220 • 5-året for fredsaftalen i Colombia

Forslag til beslutning
[2021/2643(RSP)]

221 • Europæisk børnegaranti

Forslag til beslutning
[2021/2605(RSP)]

240 • Adgang til covid-testning til overkommelige priser

Forslag til beslutning
[2021/2654(RSP)]

60 À«««II - Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

Indstilling ved andenbehandling: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

153 À«««II - Den Europæiske Forsvarsfond

Indstilling ved andenbehandling: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi



13:00      Meddelelse af resultater

 

13:45 - 15:00     Anden afstemningsrunde
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246 • Enkelt afstemning

160 « - Administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet: indholdet af elektroniske registre

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt
samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af elektroniske registre

[COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

182 • Endelig afstemning

183 À - Covid-19-pandemisituationen i Latinamerika

Forslag til beslutning

B9-0238/2021, RC B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021,
B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À - Bolivia og anholdelsen af den tidligere præsident Jeanine Añez og andre embedsmænd

Forslag til beslutning

RC B9-0244/2021, B9-0244/2021, RC B9-0245/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021,
B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]

185 À - Blasfemilove i Pakistan, navnlig sagen om Shagufta Kausar og Shafqat Emmanuel

Forslag til beslutning

B9-0253/2021, RC B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021,
B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

34 À - Parlamentets overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2022

Betænkning: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Betænkning om overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2022 – Sektion I – Europa-
Parlamentet

[2020/2264(BUI)]

Budgetudvalget

177 À - Rusland, sagen om Aleksej Navalnyj, militær opbygning langs Ukraines grænse og russiske angreb i
Tjekkiet

Forslag til beslutning

B9-0235/2021, RC B9-0236/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021,
B9-0252/2021

[2021/2642(RSP)]

178 À - 5-året for fredsaftalen i Colombia

Forslag til beslutning

RC B9-0227/2021, B9-0227/2021, B9-0228/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021, B9-0231/2021,
B9-0232/2021

[2021/2643(RSP)]



 

14:30 - 16:30     Forhandling

 

16:30      Meddelelse af resultater
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176 À - Europæisk børnegaranti

Forslag til beslutning

B9-0220/2021

[2021/2605(RSP)]

237 À - Adgang til covid-testning til overkommelige priser

Forslag til beslutning

B9-0233/2021, B9-0234/2021

[2021/2654(RSP)]

162 À - Forbindelserne mellem EU og Indien

Betænkning: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

[2021/2023(INI)]

Udenrigsudvalget

Forretningsordenens artikel 118

223 • Endelige afstemninger om dechargebeslutninger

224 • 52 dechargebeslutninger

150 À«««II • Program for et digitalt Europa

Indstilling ved andenbehandling: Valter Flego (A9-0119/2021)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt
Europa og om ophævelse af afgørelse (EU) 2015/2240

[06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

151 À«««II • Program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 2021-2027

Indstilling ved andenbehandling: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for
miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013

[06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
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