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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 24. november 2021

 

 

09:00 - 11:50     Forhandling

 

12:00 - 12:30     Højtideligt møde

 

12:30 - 13:45     Afstemningsrunde
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09:00 - 11:50 Forhandling

12:00 - 12:30 Højtideligt møde

12:30 - 13:45 Afstemningsrunde

15:00 - 20:00 Forhandling

16:30 Meddelelse af resultater

20:30 - 22:00 Forhandling

132 • Resultatet af COP26 i Glasgow

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2021/2975(RSP)]

133 • Tale ved Svjatlana Tsіkhanouskaja

150 • Det almindelige budget

75 - Budgetproceduren 2022: fælles tekst

Betænkning: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Europa-Parlamentets Delegation til Budgetforligsudvalget

94 - Forslag til ændringsbudget nr. 5/2021: Humanitær bistand til flygtninge i Tyrkiet

Betænkning: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2021 for
regnskabsåret 2021 - Humanitær bistand til flygtninge i Tyrkiet

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Budgetudvalget

108 - Ændringsbudget nr. 6/2021: Yderligere vaccinedoser til lav- og lavmellemindkomstlande, styrkelse af
EU-civilbeskyttelsesmekanismen samt andre tilpasninger af udgifter og indtægter

Betænkning: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2021 for
regnskabsåret 2021 – Yderligere vaccinedoser til lav- og lavmellemindkomstlande, styrkelse af EU-
civilbeskyttelsesmekanismen samt andre tilpasninger af udgifter og indtægter

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Budgetudvalget

151 • Endelig afstemning



 

15:00 - 20:00     Forhandling
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73 À - En europæisk strategi for råstoffer af kritisk betydning

Betænkning: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[2021/2011(INI)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

78 À - Revisionen af finansforordningen med henblik på ikrafttrædelsen af den flerårige finansielle ramme
2021-2027

Betænkning: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

[2021/2162(INI)]

Budgetudvalget

Budgetkontroludvalget

71 À - En lægemiddelstrategi for Europa

Betænkning: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

152 • Afstemning om ændringsforslag

161 • Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – Ansøgning EGF/2021/001
ES/País Vasco metal – Spanien

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Budgetudvalget

162 • Politik og lovgivning vedrørende lovlig migration

Betænkning: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

163 • Indførelse af et europæisk socialsikringspas til forbedring af den digitale håndhævelse af
socialsikringsrettigheder og fair mobilitet

Forslag til beslutning
[2021/2620(RSP)]

164 • Multilaterale forhandlinger med henblik på WTO's 12. ministerkonference i Genève den 30.
november-3. december 2021

Forslag til beslutning
[2021/2769(RSP)]

117 • EU's rolle i bekæmpelsen af covid-19-pandemien: Hvordan vaccinerer vi verden?

Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 162)

[2021/2926(RSP)]

135 • Status for energiunionen

Redegørelse ved Kommissionen

[2021/2976(RSP)]



 

16:30      Meddelelse af resultater

 

20:30 - 22:00     Forhandling

3 3Onsdag den 24. november 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

136 À • Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet i Slovenien, navnlig den
forsinkede udnævnelse af EPPO-anklagere

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2021/2978(RSP)]

Afstemningen finder sted i december

124 • En europæisk handlingsplan mod sjældne sygdomme

Redegørelse ved Kommissionen

[2021/2940(RSP)]

113 • Præsentation af Den Europæiske Revisionsrets årsberetning 2020

[2021/2929(RSP)]

Med deltagelse af Klaus-Heiner Lehne, formand for Revisionsretten
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