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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
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09:00 - 13:00     Forhandling

 

13:00 - 14:15     Første afstemningsrunde
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09:00 - 13:00 Forhandling

13:00 - 14:15 Første afstemningsrunde

15:00 - 20:00 Forhandling

19:00 Meddelelse af resultater

20:00 - 21:15 Anden afstemningsrunde

20:30 - 23:30 Forhandling

164 À • Parlamentets ret til information om den igangværende vurdering af de nationale
genopretnings- og resiliensplaner

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2021/2703(RSP)]

Talerrunde med de politiske gruppers ordførere

99 • Revideret industristrategi for Europa

Redegørelse ved Kommissionen

[2021/2669(RSP)]

107 • Nylige dødsfald i Middelhavet og eftersøgnings- og redningsaktioner til søs

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2021/2690(RSP)]

45 • Bemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af
antallet af ændringsforslag

114 • Hemmelige afstemninger

88 - Udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og
Markedstilsynsmyndighed - Kandidat: Natasha Cazenave

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0137/2021)

Betænkning om forslag til udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og
Markedstilsynsmyndighed

[N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)]

Økonomi- og Valutaudvalget

102 - Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og
Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) - Kandidat: Petra Hielkema

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0162/2021)

Betænkning om forslag til udnævnelse af formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for
Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

[N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)]

Økonomi- og Valutaudvalget

115 • Afstemning om foreløbig aftale
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68 À«««I - Fonden for Retfærdig Omstilling

Betænkning: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

[COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)]

Regionaludviklingsudvalget

(Afstemning: 16/09/2020)

116 • Enkelt afstemning

31 - Revisionen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

Betænkning: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

[2020/2087(INI)]

Regionaludviklingsudvalget

95 ««« - Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod
falskmøntneri (Pericles IV-programmet) i perioden 2021-2027: udvidelse til også at omfatte de
medlemsstater, der ikke deltager i euroen

Henstilling: Clare Daly (A9-0165/2021)

Henstilling om udkast til Rådets forordning om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) …/2018 om et
handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod
falskmøntneri (Pericles IV-programmet) i perioden 2021-2027 til også at omfatte de medlemsstater, der ikke
deltager i euroen, og om ophævelse af forordning (EU) nr. 331/2014

[13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

39 ««« - Aftale mellem EU og Cuba: ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af
EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Henstilling: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form
af brevveksling mellem Unionen og Cuba om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er
omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

[10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)]

Udvalget om International Handel

50 ««« - Protokol til Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem EU og Tunesien (Kroatiens tiltrædelse)

Henstilling: Michael Gahler (A9-0150/2021)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters
vegne af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side for at
tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

[12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)]

Udenrigsudvalget

51 ««« - Protokol til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika (Kroatiens tiltrædelse)

Henstilling: Karol Karski (A9-0148/2021)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af
protokollen til aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater
på den ene side og Mellemamerika på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens
tiltrædelse af Den Europæiske Union

[06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)]

Udenrigsudvalget
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67 ««« - Aftale mellem EU/USA/Island/Norge: tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med
besætning til rådighed

Henstilling: Maria Grapini (A9-0125/2021)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen
vedrørende tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed mellem Den
Europæiske Union, Amerikas Forenede Stater, Island og Kongeriget Norge

[11645/2020 - C9-0392/2020 - 2019/0126(NLE)]

Transport- og Turismeudvalget

90 « - Særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi

Betænkning: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

Betænkning om forslag til Rådet afgørelse om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste
periferi og ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU

[COM(2021)0095 - C9-0105/2021 - 2021/0051(CNS)]

Regionaludviklingsudvalget

24 - Gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i den fælles fiskeripolitik

Betænkning: Søren Gade (A9-0147/2021)

[2019/2177(INI)]

Fiskeriudvalget

101 « - Det fælles merværdiafgiftssystem: fritagelser ved indførsel og visse leveringer i tilknytning til EU-
foranstaltninger af almen interesse

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelser
ved indførsel og visse leveringer i tilknytning til EU-foranstaltninger af almen interesse

[COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

65 - Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2020/002
EE/Estonia Tourism

Betænkning: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Estland – EGF/2020/002
EE/Estonia Tourism

[COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)]

Budgetudvalget

64 - Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland
og Frankrig i forbindelse med naturkatastrofer og til Albanien, Belgien, Estland, Frankrig,
Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal,
Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig i forbindelse med en
folkesundhedskrise

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske
Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland og Frankrig i forbindelse med
naturkatastrofer og til Albanien, Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland,
Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og
Østrig i forbindelse med en folkesundhedskrise

[COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)]

Budgetudvalget



 

15:00 - 20:00     Forhandling
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63 À - Forslag til ændringsbudget nr. 2/2021: finansiering af covid-19-indsatsen og inkludering af
tilpasninger og ajourføringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af den flerårige finansielle
ramme

Betænkning: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2021 for
regnskabsåret 2021 – finansiering af covid-19-indsatsen og inkludering af tilpasninger og ajourføringer i
forbindelse med den endelige vedtagelse af den flerårige finansielle ramme

[08145/2021 - C9-0155/2021 - 2021/0078(BUD)]

Budgetudvalget

117 • Afstemning om ændringsforslag

129 • En europæisk strategi for integration af energisystemer

Betænkning: Christophe Grudler (A9-0062/2021)
[2020/2241(INI)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi

130 • En europæisk strategi for brint

Betænkning: Jens Geier (A9-0116/2021)
[2020/2242(INI)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi

131 • Kul- og Stålforskningsfonden

Betænkning: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)
[2020/0141(NLE)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi

132 • Udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø

Betænkning: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021)
[2020/2073(INL)]
Retsudvalget

133 • Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene

Betænkning: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)
[2020/2042(INI)]
Udviklingsudvalget

79 À • Beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik

Betænkning: Tineke Strik (A9-0060/2021)

Betænkning om beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik

[2020/2116(INI)]

Udenrigsudvalget

62 À • Rapporter 2019-2020 om Tyrkiet

Betænkning: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Tyrkiet

[2019/2176(INI)]

Udenrigsudvalget



 

19:00      Meddelelse af resultater

 

20:00 - 21:15     Anden afstemningsrunde
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162 • EU-strategi for Israel og Palæstina

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

[2021/2700(RSP)]

10 À • Rapporter 2019-2020 om Montenegro

Betænkning: Tonino Picula (A9-0131/2021)

Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Montenegro

[2019/2173(INI)]

Udenrigsudvalget

78 À • Klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes
rolle i denne sag

Betænkning: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

Betænkning om klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og
miljøforkæmperes rolle i denne sag

[2020/2134(INI)]

Udenrigsudvalget

108 • Erhvervsbeskatning

Redegørelse ved Kommissionen

[2021/2691(RSP)]

118 • Endelig afstemning

59 À - Udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø

Betænkning: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021)

[2020/2073(INL)]

Retsudvalget

87 À« - Kul- og Stålforskningsfonden

Betænkning: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse af Kul-
og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske retningslinjer for dette program

[COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

74 À - Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene

Betænkning: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

[2020/2042(INI)]

Udviklingsudvalget

120 • Afstemning om ændringsforslag



 

20:30 - 23:30     Forhandling
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137 • Beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik

Betænkning: Tineke Strik (A9-0060/2021)
[2020/2116(INI)]
Udenrigsudvalget

135 • Rapporter 2019-2020 om Tyrkiet

Betænkning: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)
[2019/2176(INI)]
Udenrigsudvalget

136 • Rapporter 2019-2020 om Montenegro

Betænkning: Tonino Picula (A9-0131/2021)
[2019/2173(INI)]
Udenrigsudvalget

139 • Klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag

Betænkning: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)
[2020/2134(INI)]
Udenrigsudvalget

72 À«««II • Programmet Et Kreativt Europa

Indstilling ved andenbehandling: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et
Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013

[14146/1/2020 - C9-0134/2021 - 2018/0190(COD)]

Kultur- og Uddannelsesudvalget

71 À«««II • Erasmus+: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt

Indstilling ved andenbehandling: Milan Zver (A9-0159/2021)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Erasmus+: EU-
programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr.
1288/2013

[14148/1/2020 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD)]

Kultur- og Uddannelsesudvalget

86 À«««II • Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps

Indstilling ved andenbehandling: Michaela Šojdrová (A9-0156/2021)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det
Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af forordning (EU) 2018/1475 og (EU) nr.
375/2014

[14153/1/2020 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD)]

Kultur- og Uddannelsesudvalget
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30 • Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor

Betænkning: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

Betænkning om kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle
sektor

[2020/2017(INI)]

Kultur- og Uddannelsesudvalget
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