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Teckenförklaring - förfaranden
 

Såvida inte parlamentet beslutar annorlunda, kommer de behandlade texterna att gå till omröstning i följande ordning:
 

À = Tidsfrister    ´ = ??5020??    6 = Texten ännu ej antagen, eventuella tidsfrister

1. Tredje behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««III)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av ett gemensamt förslag

2. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

3. Andra behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««II)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för avvisning eller ändring av rådets ståndpunkt
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av rådets ståndpunkt

4. Parlamentets arbetsordning

- Ändringsförslag till arbetsordningen
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande av ändringsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till beslut

5. Första behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««I)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

6. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

7. Övriga förfaranden

- Samrådsförfarande («)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

- Övrigt (uttalanden, muntliga frågor, initiativbetänkanden, upphävande av immunitet)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till resolution eller ett förslag till beslut



Tisdagen den 8 mars 2022

 

 

09.00 - 11.50     Debatter

 

12.00 - 12.30     

 

12.30 - 13.45     Omröstning

 

Omröstning om preliminär överenskommelse

 

Samlade omröstningar
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09.00 - 11.50 Debatter

12.00 - 12.30 Debatter

12.30 - 13.45 Omröstning

15.00 - 23.00 Debatter

19.00 Tillkännagivande av resultat

17 À • Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen

Betänkande: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

Betänkande om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen,
inbegripet desinformation

[2020/2268(INI)]

Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i
Europeiska unionen, inbegripet desinformation

101 • (Firande av Internationella kvinnodagen
Tal av den ukrainska författaren Oksana Zaboujko)

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

40 • Anmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende
på antalet ändringsförslag.

25 À«««I - Regionalräkenskaper för jordbruket

Betänkande: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 vad gäller regionalräkenskaper för
jordbruket

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

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

39 - Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2021/006
ES/Cataluña automotive – Spanien

Betänkande: Monika Vana (A9-0038/2022)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare  efter en ansökan från
Spanien – EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive

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

Budgetutskottet



 

Omröstning om ändringsförslag

2 2Tisdagen den 8 mars 2022

729.053/OJ 729.053/OJ

50 - Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda
arbetstagare – ansökan EGF/2022/000 TA 2022 – tekniskt bistånd på kommissionens initiativ

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

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF/2022/000 TA 2022 –
tekniskt bistånd på kommissionens initiativ)

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

Budgetutskottet

51 À - Det krympande utrymmet för det civila samhället i Europa

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

[2021/2103(INI)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

49 À - Den roll som kultur, utbildning, medier och idrott spelar i kampen mot rasism

Betänkande: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

[2021/2057(INI)]

Utskottet för kultur och utbildning

15 À - Sammanhållningspolitiken: att minska skillnader på hälso- och sjukvårdsområdet och
förbättra det gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssamarbetet

Betänkande: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

[2021/2100(INI)]

Utskottet för regional utveckling

21 À - Sammanhållningspolitiken: främjande av innovativ och smart omställning och regional IKT-
konnektivitet

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

[2021/2101(INI)]

Utskottet för regional utveckling

120 • Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen

Betänkande: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)
[2020/2268(INI)]
Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska
unionen, inbegripet desinformation

94 • System för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering

Betänkande: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
[2021/2026(INL)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

121 • Dialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att vända sig till Europeiska
ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet

Betänkande: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
[2020/2275(INI)]
Utskottet för framställningar



15.00 - 23.00     Debatter

 

19.00      Tillkännagivande av resultat

3 3Tisdagen den 8 mars 2022

729.053/OJ 729.053/OJ

71 • Den förvärrade flyktingsituationen till följd av Rysslands aggression mot Ukraina

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2022/2575(RSP)]

72 • Situationen i Bosnien och Hercegovina

Uttalande av kommissionen

[2022/2576(RSP)]

70 • Stigande energipriser och marknadsmanipulation på gasmarknaden

Muntlig fråga

Cristian-Silviu Buşoi (O-000007/2022 - B9-0007/22)
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Kommissionen
Stigande energipriser och manipulation på gasmarknaden

[2022/2552(RSP)]

29 À • Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet – årsrapport 2020

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

Betänkande om jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet – årsrapport 2020

[2021/2039(INI)]

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

20 À • EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet

Betänkande: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

Betänkande om EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet

[2021/2003(INI)]

Utskottet för utveckling

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
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