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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
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Slut på den gemensamma debatten

 

Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
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17.00 - 21.30 Debatter

18.30 - 19.45 Omröstning

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

45 À«««I • Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Betänkande: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för
förebyggande och kontroll av sjukdomar

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

32 À«««I • Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa

Betänkande: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om allvarliga
gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr
1082/2013/EU

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

58 À • Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i
samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen

Betänkande: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Betänkande om rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i
samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen

[2019/2186(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

34 À • Fiskare för framtiden

Betänkande: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Betänkande om fiskare för framtiden: locka en ny generation arbetskraft till
fiskerinäringen och skapa sysselsättning i kustsamhällen

[2019/2161(INI)]

Fiskeriutskottet
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17 • Vägen mot en framtidssäkrad inlandssjöfart i Europa

Betänkande: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Betänkande om vägen mot en framtidssäkrad inlandssjöfart i Europa

[2021/2015(INI)]

Utskottet för transport och turism

12 • Ett starkare partnerskap med EU:s yttersta randområden

Betänkande: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Betänkande om ett starkare partnerskap med EU:s yttersta randområden

[2020/2120(INI)]

Utskottet för regional utveckling

52 • En ny modell för den maritima strategin för Atlanten

Betänkande: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Betänkande om en ny modell för den maritima strategin för Atlanten

[2020/2276(INI)]

Utskottet för regional utveckling

59 • Anmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende
på antalet ändringsförslag.

88 • Omröstning om preliminär överenskommelse

56 À«««I - Gemenskapens växtförädlarrätt: förlängning av giltighetsperioden för vissa arter

Betänkande: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förlängning av
giltighetsperioden för gemenskapens växtförädlarrätt för arterna sparris och artgrupperna blomsterlökar,
vedartade små bärbuskar och prydnadsbuskar

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

48 • Omröstning om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

66 À«««I - Förlängning av giltighetstiden för säkerhetsintyg och tillstånd för järnvägsföretag som använder den
fasta förbindelsen under Engelska kanalen

Betänkande:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Utskottet för transport och turism

Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

87 • Sluten omröstning

Immunitet



3 3Måndagen den 13 september 2021

696.160/OJ 696.160/OJ

78 - Begäran om fastställelse av Guy Verhofstadts immunitet och privilegier

Betänkande: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Betänkande om begäran om fastställelse av Guy Verhofstadts immunitet och privilegier

[2021/2030(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

100 • Samlade omröstningar

53 « - Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen

Betänkande: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna
med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland
och Konungariket Danmark, å andra sidan (ULT-beslutet)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Utskottet för utveckling

(Omröstning: 31/01/2019)

47 - Hbtqi-rättigheter i EU

Resolutionsförslag

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Artikel 227 i arbetsordningen
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