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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 19. maj 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 - 20:00 Forhandling

19:00 Meddelelse af resultater

20:00 - 21:15 Anden afstemningsrunde

20:30 - 23:30 Forhandling

109 À • Imødegåelse af den globale covid-19-udfordring: konsekvenserne af undtagelsen fra
WTO's TRIPS-aftale om covid-19-vacciner, behandling, udstyr og
produktionskapacitet i udviklingslande

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2021/2692(RSP)]

Afstemningen finder sted i juni

97 À • Den tjekkiske premierministers interessekontlikt

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2021/2671(RSP)]

Afstemningen finder sted i juni

121 • Enkelt afstemning

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

Betænkning: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

[2020/2017(INI)]

Kultur- og Uddannelsesudvalget

122 • Afstemning om ændringsforslag

140 • Programmet Et Kreativt Europa

Indstilling ved andenbehandling: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021)
[2018/0190(COD)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget

143 • EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser:
arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og færdigheder på
arbejdsmarkedet

Betænkning: Radan Kanev (A9-0066/2021)
[2020/2007(INI)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender



 

15:00 - 20:00     Forhandling
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144 • Fremskyndelse af fremskridt og bekæmpelse af uligheder med henblik på at eliminere aids som en
trussel mod folkesundheden senest i 2030

Forslag til beslutning
[2021/2604(RSP)]

123 • Endelig afstemning

77 À - En europæisk strategi for integration af energisystemer

Betænkning: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

[2020/2241(INI)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

76 À - En europæisk strategi for brint

Betænkning: Jens Geier (A9-0116/2021)

[2020/2242(INI)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

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

Betænkning: Tineke Strik (A9-0060/2021)

[2020/2116(INI)]

Udenrigsudvalget

62 À - Rapporter 2019-2020 om Tyrkiet

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

[2019/2176(INI)]

Udenrigsudvalget

10 À - Rapporter 2019-2020 om Montenegro

Betænkning: Tonino Picula (A9-0131/2021)

[2019/2173(INI)]

Udenrigsudvalget

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

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

[2020/2134(INI)]

Udenrigsudvalget

58 À • Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder:
interimsbetænkning

Henstilling: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning
(EF) nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende
Rettigheder

[2020/0112R(APP)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender



 

19:00      Meddelelse af resultater

 

20:00 - 21:15     Anden afstemningsrunde

3 3Onsdag den 19. maj 2021

693.081/OJ 693.081/OJ

53 À • Nye veje for lovlig arbejdskraftmigration

Betænkning: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

Betænkning om nye veje for lovlig arbejdskraftmigration

[2020/2010(INI)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

48 À • Europas digitale fremtid: digitalt indre marked og anvendelse af AI for de
europæiske forbrugere

Betænkning: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

Betænkning om Europas digitale fremtid i støbeskeen: fjernelse af hindringerne for et
velfungerende digitalt indre marked og forbedring af anvendelsen af AI for de europæiske
forbrugere

[2020/2216(INI)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

80 À • Virksomheders ansvar for miljøskader

Betænkning: Antonius Manders (A9-0112/2021)

Betænkning om virksomheders ansvar for miljøskader

[2020/2027(INI)]

Retsudvalget

85 • Betydningen af civilret i forbindelse med den økonomiske genopretning efter covid-
19

Mundtlig forespørgsel

Adrián Vázquez Lázara (O-000016/2021 - B9-0014/21)
Retsudvalget
Kommissionen
Betydningen af civilret i forbindelse med den økonomiske genopretning efter covid-19

[2020/2884(RSP)]

125 • Afstemning om ændringsforslag

160 • Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder: interimsbetænkning

Henstilling: Lukas Mandl (A9-0058/2021)
[2020/0112R(APP)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

147 • Nye veje for lovlig arbejdskraftmigration

Betænkning: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)
[2020/2010(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

148 • Europas digitale fremtid: digitalt indre marked og anvendelse af AI for de europæiske forbrugere

Betænkning: Deirdre Clune (A9-0149/2021)
[2020/2216(INI)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse



 

20:30 - 23:30     Forhandling
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126 • Endelig afstemning

35 À - Vending af den demografiske udvikling i EU's regioner ved hjælp af samhørighedspolitikkens
instrumenter

Betænkning: Daniel Buda (A9-0061/2021)

[2020/2039(INI)]

Regionaludviklingsudvalget

81 À - EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser:
arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og færdigheder på
arbejdsmarkedet

Betænkning: Radan Kanev (A9-0066/2021)

[2020/2007(INI)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

83 À - Fremskyndelse af fremskridt og bekæmpelse af uligheder med henblik på at eliminere aids som en
trussel mod folkesundheden senest i 2030

Forslag til beslutning

B9-0263/2021

[2021/2604(RSP)]

41 À«««I • Miljø: Århuskonventionen

Betænkning: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om
anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig
deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på
miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer

[COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

70 À«««II • Det europæiske kompetencecenter for cybersikkerhed

Indstilling ved andenbehandling: Rasmus Andresen (A9-0166/2021)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske
Industri-, Teknologi- og Forskningskompetencecenter for Cybersikkerhed og Netværket af
Nationale Koordinationscentre

[05628/2/2021 - C9-0152/2021 - 2018/0328(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

159 À«««II • Fiscalisprogrammet for samarbejde på beskatningsområdet 2021-2027

Indstilling ved andenbehandling: Sven Giegold (A9-0167/2021)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af
"Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af
forordning (EU) nr. 1286/2013

[06116/1/2021 - C9-0179/2021 - 2018/0233(COD)]

Økonomi- og Valutaudvalget
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