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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



Tirsdag den 8. marts 2022

 

 

09:00 - 11:50     Forhandling

 

12:00 - 12:30     

 

12:30 - 13:45     Afstemningsrunde

 

Afstemning om foreløbig aftale

 

Enkelt afstemning
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09:00 - 11:50 Forhandling

12:00 - 12:30 Forhandling

12:30 - 13:45 Afstemningsrunde

15:00 - 23:00 Forhandling

19:00 Bekendtgørelse af resultater

17 À • Udenlandsk indblanding i alle demokratiske processer i EU

Betænkning: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

Betænkning om udenlandsk indblanding, herunder spredning af desinformation, i alle
demokratiske processer i Den Europæiske Union

[2020/2268(INI)]

Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation,
i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union

101 • (Fejring af den internationale kvindedag.
Tale af Oksana Zabuzjko, ukrainsk forfatter)

Talerrunde med de politiske gruppers ordførere

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

25 À«««I - Regionale landbrugsregnskaber

Betænkning: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så vidt angår regionale landbrugsregnskaber

[COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

39 - Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – ansøgning
EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive - Spanien

Betænkning: Monika Vana (A9-0038/2022)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien –
EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive

[COM(2022)0020 - C9-0015/2022 - 2022/0010(BUD)]

Budgetudvalget



 

Afstemning om ændringsforslag
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50 - Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede
Arbejdstagere - ansøgning EGF/2022/000 TA 2022 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ

Betænkning: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2022/000 TA 2022 – teknisk bistand på
Kommissionens initiativ

[COM(2022)0025 - C9-0025/2022 - 2022/0015(BUD)]

Budgetudvalget

51 À - Indskrænkning af råderummet for civilsamfundet i Europa

Betænkning: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

[2021/2103(INI)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

49 À - Den rolle, som kultur, uddannelse, medier og idræt spiller i bekæmpelsen af racisme

Betænkning: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

[2021/2057(INI)]

Kultur- og Uddannelsesudvalget

15 À - Samhørighedspolitik: mindskelse af forskelle i sundhedsydelser og styrkelse af
sundhedssamarbejdet på tværs af grænserne

Betænkning: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

[2021/2100(INI)]

Regionaludviklingsudvalget

21 À - Samhørighedspolitik: fremme af innovativ og intelligent omstilling og regional IKT-
konnektivitet

Betænkning: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

[2021/2101(INI)]

Regionaludviklingsudvalget

120 • Udenlandsk indblanding i alle demokratiske processer i EU

Betænkning: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)
[2020/2268(INI)]
Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle
Demokratiske Processer i Den Europæiske Union

94 • Ordninger for statsborgerskab og opholdstilladelse gennem investeringer

Betænkning: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
[2021/2026(INL)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

121 • Dialog med borgerne: retten til at indgive andragender, retten til at henvende sig til Den
Europæiske Ombudsmand og det europæiske borgerinitiativ

Betænkning: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
[2020/2275(INI)]
Udvalget for Andragender



15:00 - 23:00     Forhandling

 

19:00      Bekendtgørelse af resultater
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71 • Den forværrede flygtningesituation som følge af Ruslands angreb på Ukraine

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2022/2575(RSP)]

72 • Situationen i Bosnien-Hercegovina

Redegørelse ved Kommissionen

[2022/2576(RSP)]

70 • Stigende energipriser og markedsmanipulation på gasmarkedet

Mundtlig forespørgsel

Cristian-Silviu Buşoi (O-000007/2022 - B9-0007/22)
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Kommissionen
Stigende energipriser og markedsmanipulation på gasmarkedet

[2022/2552(RSP)]

29 À • Integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet – årlig betænkning 2020

Betænkning: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

Betænkning om integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet – årlig
betænkning 2020

[2021/2039(INI)]

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

20 À • EU's kønshandlingsplan III

Betænkning: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

Betænkning om EU's kønshandlingsplan III

[2021/2003(INI)]

Udviklingsudvalget

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
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