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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 6. oktober 2021

 

 

09:00      Meddelelse af resultater

 

09:00 - 13:00     Forhandling (eller efter meddelelse af resultater)

 

13:00 - 14:45     Første afstemningsrunde

1 1Onsdag den 6. oktober 2021

698.067/OJ 698.067/OJ

09:00 Meddelelse af resultater

09:00 - 13:00 Forhandling (eller efter meddelelse af resultater)

13:00 - 14:45 Første afstemningsrunde

15:00 - 20:00 Forhandling

19:00 Meddelelse af resultater

20:00 - 21:45 Anden afstemningsrunde

20:30 - 21:30 Forhandling

110 • Europæiske løsninger på de stigende energipriser for virksomheder og forbrugere:
energieffektivitetens og den vedvarende energis rolle og behovet for at tackle
energifattigdom

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2021/2904(RSP)]

130 • Endelig afstemning

45 À - De fremtidige forbindelser mellem EU og USA

Betænkning: Tonino Picula (A9-0250/2021)

[2021/2038(INI)]

Udenrigsudvalget

131 • Afstemning om ændringsforslag

133 • ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) -
Gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet

134 • Status for EU's cyberforsvarskapaciteter

Betænkning: Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Udenrigsudvalget

135 • Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsudfordringer

Betænkning: Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Udenrigsudvalget

150 • Beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer

Betænkning: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Udvalget for Andragender



15:00 - 20:00     Forhandling

 

19:00      Meddelelse af resultater

 

20:00 - 21:45     Anden afstemningsrunde
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156 À • Pandora-papirerne: konsekvenser for bestræbelserne på at bekæmpe hvidvaskning
af penge, skatteunddragelse og skatteundgåelse

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2021/2922(RSP)]

Afstemningen finder sted under næste mødeperiode

44 À • Reform af EU's politik om skadelige skattepraksisser (herunder reform af Gruppen
vedrørende Adfærdskodeksen)

Betænkning: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Betænkning om reform af EU's politik om skadelige skattepraksisser (herunder reform af
Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen)

[2020/2258(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget

148 • Status for de genopretningsplaner, der er indsendt inden for rammerne af
genopretnings- og resiliensfaciliteten, og som afventer godkendelse

Redegørelse ved Kommissionen

[2021/2911(RSP)]

43 À • Bankunionen – Årsberetning 2020

Betænkning: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Betænkning om Bankunionen – Årsberetning 2020

[2020/2122(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget

136 • Afstemning om ændringsforslag

137 • Bankunionen – Årsberetning 2020

Betænkning: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget

138 • Reform af EU's politik om skadelige skattepraksisser (herunder reform af Gruppen vedrørende
Adfærdskodeksen)

Betænkning: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget

139 • Endelig afstemning



 

20:30 - 21:30     Forhandling
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54 À - Gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet

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

[2020/2045(INI)]

Udenrigsudvalget

Udviklingsudvalget

Budgetudvalget

46 À - Status for EU's cyberforsvarskapaciteter

Betænkning: Urmas Paet (A9-0234/2021)

[2020/2256(INI)]

Udenrigsudvalget

14 À - Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsudfordringer

Betænkning: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

[2020/2112(INI)]

Udenrigsudvalget

20 À - Beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer

Betænkning: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

[2020/2209(INI)]

Udvalget for Andragender

109 • Rådets manglende vilje til at gå videre med den europæiske grænseoverskridende
mekanisme

Mundtlig forespørgsel

Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Regionaludviklingsudvalget
Rådet
Rådets manglende vilje til at gå videre med den europæiske grænseoverskridende mekanisme

[2021/2886(RSP)]
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