
14/09/21 696.160/OJ

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET

2019 2024

Plenarhandling

FÖREDRAGNINGSLISTA

Tisdagen den 14 september 2021



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



Tisdagen den 14 september 2021

 

 

09.00      Tillkännagivande av resultat

 

09.00 - 13.00     Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

 
Gemensam debatt - Naturkatastrofer i Europa

 
Slut på den gemensamma debatten

 

13.00 - 14.15     Omröstning
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09.00 Tillkännagivande av resultat

09.00 - 13.00 Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

13.00 - 14.15 Omröstning

15.00 - 20.00 Debatter

19.00 Tillkännagivande av resultat

20.30 - 23.00 Debatter

79 • Framläggandet av 55 %-paketet efter offentliggörandet av IPCC-rapporten

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2875(RSP)]

73 • Naturkatastrofer under sommaren 2021

Muntlig fråga

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Utskottet för regional utveckling
Kommissionen
Naturkatastrofer under sommaren 2021

[2021/2867(RSP)]

80 • Effekter av naturkatastrofer i Europa till följd av klimatförändringar

Uttalande av kommissionen

[2021/2876(RSP)]

51 • Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2022

[2021/2762(RSP)]

90 • Samlade omröstningar

17 - Vägen mot en framtidssäkrad inlandssjöfart i Europa

Betänkande: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Utskottet för transport och turism



 

15.00 - 20.00     Debatter
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12 - Ett starkare partnerskap med EU:s yttersta randområden

Betänkande: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Utskottet för regional utveckling

52 - En ny modell för den maritima strategin för Atlanten

Betänkande: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Utskottet för regional utveckling

91 • Omröstning om ändringsförslag

92 • Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Betänkande: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

93 • Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa

Betänkande: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

81 À • Situationen i Afghanistan

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2021/2877(RSP)]

82 À • Situationen i Libanon

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2021/2878(RSP)]

44 À • Riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland

Betänkande: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik om riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland

[2021/2042(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 118 i arbetsordningen

21 À • En ny EU–Kina-strategi

Betänkande: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Betänkande om en ny EU–Kina-strategi

[2021/2037(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor



19.00      Tillkännagivande av resultat

 

20.30 - 23.00     Debatter

 
Gemensam debatt - Brexitjusteringsreserven

 
Slut på den gemensamma debatten
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36 À«««I • EU:s blåkortsdirektiv

Betänkande: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

86 À«««II • Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) 2021–2027

Andrabehandlingsrekommendation: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för
stöd inför anslutningen (IPA III)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Utskottet för utrikesfrågor

11 À«««I • Brexitjusteringsreserven

Betänkande: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av brexitjusteringsreserven

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Utskottet för regional utveckling

43 • Förslag till ändringsbudget nr 1/2021: brexitjusteringsreserven

Betänkande: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens
ändringsbudget nr 1/2021 för budgetåret 2021 – brexitjusteringsreserven

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Budgetutskottet
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