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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
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09:00 - 09:45     

 

11:00      Meddelelse af resultater

 

11:30      Arbejdsplan

 

11:30 - 14:00     Forhandling

 

14:30 - 15:15     

 

15:00 - 23:30     Forhandling

1 1Onsdag den 19. januar 2022

703.593/OJ 703.593/OJ

09:00 - 09:45 AFSTEMNINGSTID

11:00 Meddelelse af resultater

11:30 Arbejdsplan

11:30 - 14:00 Forhandling

14:30 - 15:15 AFSTEMNINGSTID

15:00 - 23:30 Forhandling

16:00 Meddelelse af resultater

18:00 - 19:15 Afstemningsrunde

101 - Valg af kvæstorer i Parlamentet

[2021/3046(RSO)]

Første valgrunde

97 • Redegørelse for det franske formandskabs aktivitetsprogram

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2021/3022(RSP)]

94 • Valg af kvæstorer i Parlamentet

Anden valgrunde

34 À«««I • Forordningen om digitale tjenester

Betænkning: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked
for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og om ændring af direktiv
2000/31/EF

[COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse



Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og

retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

 

16:00      Meddelelse af resultater

 

18:00 - 19:15     Afstemningsrunde
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132 À • Krænkelser af grundlæggende frihedsrettigheder i Hongkong

B9-0066/2022, RC B9-0067/2022, B9-0067/2022, B9-0071/2022, B9-0073/2022,
B9-0075/2022, B9-0076/2022

[2022/2503(RSP)]

134 À • Situationen i Kasakhstan

B9-0064/2022, RC B9-0065/2022, B9-0065/2022, B9-0072/2022, B9-0074/2022,
B9-0077/2022, B9-0079/2022

[2022/2505(RSP)]

133 À • Den politiske krise i Sudan

RC B9-0068/2022, B9-0068/2022, B9-0069/2022, B9-0070/2022, B9-0078/2022,
B9-0080/2022, B9-0081/2022, B9-0082/2022

[2022/2504(RSP)]

129 • Bemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af
antallet af ændringsforslag

153 • Forslag til afgørelse

111 À - De stående udvalgs medlemstal

B9-0063/2022

[2021/3026(RSO)]

154 • Enkelt afstemning

138 « - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Jan Gregor

Betænkning: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Jan Gregor til medlem af Revisionsretten

[12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)]

Budgetkontroludvalget

139 « - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Marek Opioła

Betænkning: Claudiu Manda (A9-0004/2022)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Marek Opiola til medlem af Revisionsretten

[13231/2021 - C9-0406/2021 - 2021/0803(NLE)]

Budgetkontroludvalget

140 « - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Mihails Kozlovs

Betænkning: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Mihails Kozlovs til medlem af Revisionsretten

[13353/2021 - C9-0407/2021 - 2021/0804(NLE)]

Budgetkontroludvalget
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141 « - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Jorg Kristijan Petrovič

Betænkning: Olivier Chastel (A9-0005/2022)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Jorg Kristijan Petrovič til medlem af Revisionsretten

[13355/2021 - C9-0408/2021 - 2021/0805(NLE)]

Budgetkontroludvalget

155 • Foreløbig aftale

25 À«««I - Det Europæiske Lægemiddelagentur

Betænkning: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af Det Europæiske
Lægemiddelagenturs rolle i forbindelse med kriseberedskab og krisestyring med hensyn til lægemidler og
medicinsk udstyr

[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

(Forhandling: 07/07/2021, afstemning: 08/07/2021)

171 • Enkelt afstemning

136 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Bestemmelse af, i hvilke tilfælde
identitetsoplysninger kan betragtes som værende de samme eller ensartede med henblik på påvisning
af flere identiteter i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/817

B9-0061/2022

[2021/2913(DEA)]

137 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Bestemmelse af, i hvilke tilfælde
identitetsoplysninger kan betragtes som værende de samme eller ensartede med henblik på påvisning
af flere identiteter i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/818

B9-0062/2022

[2021/2912(DEA)]

172 • Afstemning om ændringsforslag

173 • Forordningen om digitale tjenester

Betænkning: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)
[2020/0361(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
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