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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



Tisdagen den 5 oktober 2021

 

 

09.00 - 13.00     Debatter

 

13.00 - 14.15     Första omröstningsomgången
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09.00 - 13.00 Debatter

13.00 - 14.15 Första omröstningsomgången

15.00 - 20.00 Debatter

16.30 Tillkännagivande av resultat

20.00 - 21.15 Andra omröstningsomgången

20.30 - 23.00 Debatter

45 À • De framtida förbindelserna mellan EU och USA

Betänkande: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Betänkande om de framtida förbindelserna mellan EU och USA

[2021/2038(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

53 À • Situationen i Belarus efter ett års protester som våldsamt slagits ned

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

[2021/2881(RSP)]

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

116 • Omröstning om preliminär överenskommelse

30 À«««I - Miljö: Århusförordningen

Betänkande: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr
1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång
till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på
gemenskapens institutioner och organ

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

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(Debatt: 19/05/2021, omröstning: 20/05/2021)

117 • Samlade omröstningar

154 À - Förslag om inrättande av en delegation till den parlamentariska församlingen EU–Förenade
kungariket och fastställande av antalet ledamöter

B9-0479/2021

[2021/2917(RSO)]
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28 ««« - Partnerskapsavtal om hållbart fiske EU/Grönland och Danmark

Rekommendation: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar, av partnerskapsavtalet om
hållbart fiske mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönlands regering och Danmarks regering, å
andra sidan, och dess genomförandeprotokoll

[COM(2021)0072 -  - 06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)]

Fiskeriutskottet

27 - Partnerskapsavtal om hållbart fiske EU/Grönland och Danmark (resolution)

Betänkande: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om
ingående av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönlands
regering och Danmarks regering, å andra sidan, och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

[2021/0037M(NLE)]

Fiskeriutskottet

74 - Förnyande av utnämningen av Julia Laffranque till den kommitté som inrättats i enlighet med artikel
255 i EUF-fördraget

B9-0478/2021

[2021/2171(INS)]

107 - Utnämning av ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Betänkande: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

Betänkande om förslaget till utnämning av ordföranden för Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten (Esma)

[N9-0058/2021 - C9-0369/2021 - 2021/0902(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

103 « - Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för import av vissa
industriprodukter till Kanarieöarna

Betänkande: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i
Gemensamma tulltaxan för import av vissa industriprodukter till Kanarieöarna

[COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS)]

Utskottet för regional utveckling

121 • Omröstning om ändringsförslag

122 • Utvecklingspolitikens roll som svar på förlusten av biologisk mångfald i utvecklingsländerna, inom
ramen för genomförandet av Agenda 2030

Betänkande: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
[2020/2274(INI)]
Utskottet för utveckling

123 • Artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets användning av artificiell
intelligens i brottmål

Betänkande: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
[2020/2016(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

125 • KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Effekten av våld i nära relationer och
vårdnadstvister på kvinnor och barn



 

15.00 - 20.00     Debatter
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126 • EU:s ram för trafiksäkerhetspolitik 2021–2030 och rekommendationer för nästa steg mot nollvisionen

Betänkande: Elena Kountoura (A9-0211/2021)
[2021/2014(INI)]
Utskottet för transport och turism

127 • Återhämtning av fiskbestånden i Medelhavet

Betänkande: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
[2019/2178(INI)]
Fiskeriutskottet

151 • EU:s myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser: säkerställa en
samordnad EU-strategi för framtida hälsokriser och Europaparlamentets roll i detta

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2021/2916(RSP)]

54 À • Genomföranderapport om EU:s förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i
Turkiet

Betänkande: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Betänkande om genomföranderapporten om EU:s förvaltningsfonder och faciliteten för
flyktingar i Turkiet

[2020/2045(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Utskottet för utveckling

Budgetutskottet

46 À • Tillståndet för EU:s cyberförsvarskapacitet

Betänkande: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Betänkande om tillståndet för EU:s cyberförsvarskapacitet

[2020/2256(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

108 À • Den humanitära situationen i Tigray

Uttalande av kommissionen

[2021/2902(RSP)]

14 À • Arktis: möjligheter, problem och säkerhetsutmaningar

Betänkande: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Betänkande om Arktis: möjligheter, problem och säkerhetsutmaningar

[2020/2112(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor



16.30      Tillkännagivande av resultat

 

20.00 - 21.15     Andra omröstningsomgången
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118 • Slutomröstning

55 À - Utvecklingspolitikens roll som svar på förlusten av biologisk mångfald i utvecklingsländerna, inom
ramen för genomförandet av Agenda 2030

Betänkande: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

[2020/2274(INI)]

Utskottet för utveckling

48 À - Artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets användning av artificiell
intelligens i brottmål

Betänkande: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

[2020/2016(INI)]

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

47 À - Effekten av våld i nära relationer och vårdnadstvister på kvinnor och barn

Betänkande: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

[2019/2166(INI)]

Utskottet för rättsliga frågor

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

50 À - EU:s ram för trafiksäkerhetspolitik 2021–2030 och rekommendationer för nästa steg mot nollvisionen

Betänkande: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

[2021/2014(INI)]

Utskottet för transport och turism

42 À - Återhämtning av fiskbestånden i Medelhavet

Betänkande: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

[2019/2178(INI)]

Fiskeriutskottet

101 À - Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: verksamma ämnen, däribland klorotoluron och
difenokonazol

B9-0481/2021

[2021/2869(RSP)]

102 À - Invändning enligt artikel 111.3 i arbetsordningen: tekniska granskningskriterier för att avgöra under
vilka villkor en ekonomisk verksamhet ska anses bidra väsentligt till begränsningen av eller
anpassningen till klimatförändringarna och för att avgöra om den ekonomiska verksamheten inte
orsakar någon betydande skada för något av de andra miljömålen

B9-0476/2021, B9-0477/2021

[2021/2753(DEA)]

119 • Omröstning om ändringsförslag

120 • De framtida förbindelserna mellan EU och USA

Betänkande: Tonino Picula (A9-0250/2021)
[2021/2038(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor



20.30 - 23.00     Debatter
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51 • Utvärdering av unionens åtgärder för turismsektorn i Europa när slutet av
sommarsäsongen närmar sig

Muntlig fråga

Karima Delli (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Utskottet för transport och turism
Kommissionen
Utvärdering av unionens åtgärder för turismsektorn i Europa när slutet på sommarsäsongen närmar sig

[2021/2816(RSP)]

41 • Desinformation och sociala plattformars roll

Muntlig fråga

Raphaël Glucksmann (O-000060/2021 - B9-0038/21)
Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen,
inbegripet desinformation
Kommissionen
Desinformation och sociala plattformars roll

[2021/2870(RSP)]
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