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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



Torsdag den 7. oktober 2021

 

 

09:00      Meddelelse af resultater

 

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

 

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og

retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)
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09:00 Meddelelse af resultater

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

09:45 - 11:00 Første afstemningsrunde

13:00 Meddelelse af resultater

13:45 - 15:00 Anden afstemningsrunde

16:30 Meddelelse af resultater

97 À«««I • Den Europæiske Unions Asylagentur

Betænkning: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske
Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010

[COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Afstemningen vil finde sted i en senere mødeperiode

111 À • Menneskerettighedssituationen i Myanmar, herunder situationen for religiøse
og etniske grupper

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021,
B9-0505/2021, B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]

112 À • Sagen om Paul Rusesabagina i Rwanda

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021,
B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À • Delstatsloven vedrørende abort i Texas, USA

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021,
B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]



09:45 - 11:00     Første afstemningsrunde

 

13:00      Meddelelse af resultater

 

13:45 - 15:00     Anden afstemningsrunde
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140 • Endelig afstemning

43 À - Bankunionen – Årsberetning 2020

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

[2020/2122(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget

44 À - 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

141 • Afstemning om ændringsforslag

142 • Menneskerettighedssituationen i Myanmar, herunder situationen for religiøse og etniske grupper

Forslag til beslutning
[2021/2905(RSP)]

143 • Sagen om Paul Rusesabagina i Rwanda

Forslag til beslutning
[2021/2906(RSP)]

144 • Delstatsloven vedrørende abort i Texas, USA

Forslag til beslutning
[2021/2910(RSP)]

145 • Situationen i Belarus efter et år med protester, der er blevet slået brutalt ned

Forslag til beslutning
[2021/2881(RSP)]

146 • Den humanitære situation i Tigray

Forslag til beslutning
[2021/2902(RSP)]

147 • Endelig afstemning

111 À - Menneskerettighedssituationen i Myanmar, herunder situationen for religiøse og etniske grupper

Forslag til beslutning

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-0505/2021,
B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]



 

16:30      Meddelelse af resultater
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112 À - Sagen om Paul Rusesabagina i Rwanda

Forslag til beslutning

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-0510/2021,
B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À - Delstatsloven vedrørende abort i Texas, USA

Forslag til beslutning

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]

53 À - Situationen i Belarus efter et år med protester, der er blevet slået brutalt ned

Forslag til beslutning

RC B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021,
B9-0496/2021

[2021/2881(RSP)]

108 À - Den humanitære situation i Tigray

Forslag til beslutning

RC B9-0484/2021, B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-0492/2021,
B9-0493/2021, B9-0495/2021

[2021/2902(RSP)]
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