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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



Torsdagen den 16 september 2021

 

 

09.00      Tillkännagivande av resultat

 

09.00 - 13.00     Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

 

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av

demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)
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09.00 Tillkännagivande av resultat

09.00 - 13.00 Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)

09.30 - 10.45 Första omröstningsomgången

13.00 Tillkännagivande av resultat

13.45 - 15.00 Andra omröstningsomgången

14.30 - 16.30 Debatt

16.30 Tillkännagivande av resultat

74 • Amerikanska restriktiva åtgärder och rättsstatlighet

Muntlig fråga

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Kommissionen
Amerikanska restriktiva åtgärder och rättsstatlighet

[2021/2868(RSP)]

75 À • Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade
Arabemiraten

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09.30 - 10.45     Första omröstningsomgången
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103 • Omröstning om ändringsförslag

104 • Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba

Resolutionsförslag
[2021/2872(RSP)]

105 • Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten

Resolutionsförslag
[2021/2873(RSP)]

106 • Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya

Resolutionsförslag
[2021/2874(RSP)]

107 • Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation

Betänkande: Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

108 • Situationen i Afghanistan

Resolutionsförslag
[2021/2877(RSP)]

109 • Situationen i Libanon

Resolutionsförslag
[2021/2878(RSP)]

110 • Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen

Resolutionsförslag
[2021/2880(RSP)]

111 • Förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ
för etiska frågor

Betänkande: Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor

102 • Slutomröstning

55 À - Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-
fördraget

Betänkande: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

[2021/2035(INL)]

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

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män



13.00      Tillkännagivande av resultat

 

13.45 - 15.00     Andra omröstningsomgången
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101 • Slutomröstning

75 À - Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba

Resolutionsförslag

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten

Resolutionsförslag

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya

Resolutionsförslag

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

61 À - Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation

Betänkande: Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

81 À - Situationen i Afghanistan

Resolutionsförslag

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - Situationen i Libanon

Resolutionsförslag

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

85 À - Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen

Resolutionsförslag

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ
för etiska frågor

Betänkande: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Betänkande om förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende
EU-organ för etiska frågor

[2020/2133(INI)]

Utskottet för konstitutionella frågor



14.30 - 16.30     Debatt

 

16.30      Tillkännagivande av resultat
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62 À • Transparens i EU i samband med utveckling, inköp och distribution av covid-19-
vaccin

Muntlig fråga

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Utskottet för framställningar
Kommissionen
Transparens i EU i samband med utveckling, inköp och distribution av covid-19-vaccin

[2021/2678(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum i oktober.
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