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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 20. januar 2022

 

 

09:00      Meddelelse af resultater

 

09:00 - 13:30     Forhandling

 
Forhandling under ét - Dyretransport

 
Afslutning af forhandlingen under ét

 

09:45 - 11:00     Første afstemningsrunde
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09:00 Meddelelse af resultater

09:00 - 13:30 Forhandling

09:45 - 11:00 Første afstemningsrunde

13:00 Meddelelse af resultater

13:45 - 15:00 Anden afstemningsrunde

15:00 - 16:00 Forhandling

16:00 Meddelelse af resultater

152 • Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i Den Europæiske Union

Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 162)

[2022/2508(RSP)]

62 • Beskyttelse af dyr under transport

Beretning: Isabel Carvalhais, Daniel Buda (A9-0350/2021)

Beretning om undersøgelsen af påstande om overtrædelser og fejl og forsømmelser i
forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår beskyttelse af dyr
under transport i og uden for Unionen

[2020/2269(INI)]

Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport

63 À • Beskyttelse af dyr under transport (henstilling)

[2021/2736(RSP)]

Forretningsordenens artikel 208

88 • Eventuelt meddelelse af udnævnelserne af medlemmer til udvalgene

165 • Afstemning om ændringsforslag

166 • Krænkelser af grundlæggende frihedsrettigheder i Hongkong

Forslag til beslutning
[2022/2503(RSP)]

167 • Situationen i Kasakhstan

Forslag til beslutning
[2022/2505(RSP)]



 

13:00      Meddelelse af resultater

 

13:45 - 15:00     Anden afstemningsrunde

 

15:00 - 16:00     Forhandling
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168 • Den politiske krise i Sudan

Forslag til beslutning
[2022/2504(RSP)]

170 • Beskyttelse af dyr under transport (henstilling)

[2021/2736(RSP)]

161 • Endelig afstemning

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)]

34 À«««I - Forordningen om digitale tjenester

Betænkning: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

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

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

63 À - Beskyttelse af dyr under transport (henstilling)

B9-0057/2022

[2021/2736(RSP)]

Forretningsordenens artikel 208



 

16:00      Meddelelse af resultater
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17 À • Styrkelse af europæiske unge: beskæftigelse og social genopretning efter pandemien

Mundtlige forespørgsler

Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska,
Leila Chaibi (O-000077/2021 - B9-0003/22)
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Rådet
Styrkelse af den europæiske ungdom: beskæftigelse og social genopretning efter pandemien

Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska,
Leila Chaibi (O-000075/2021 - B9-0002/22)
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Kommissionen
Styrkelse af den europæiske ungdom: beskæftigelse og social genopretning efter pandemien

[2021/2952(RSP)]

Afstemningen finder sted i februar
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