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Onsdag den 9. marts 2022



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 9. marts 2022

 

 

08:30 - 10:30     Forhandling
 
Forhandling under ét - Det europæiske semester

 
Afslutning af forhandlingen under ét

 

10:30 - 12:30     Forhandling
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08:30 - 10:30 Forhandling

10:30 - 12:30 Forhandling

12:30 - 13:45 Første afstemningsrunde

15:00 - 23:00 Forhandling

19:00 Bekendtgørelse af resultater

20:00 - 21:15 Anden afstemningsrunde

36 À • Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den
årlige vækstundersøgelse 2022

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske
politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2022

[2022/2006(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget

23 À • Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker:
beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige strategi for bæredygtig vækst 2022

Betænkning: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske
politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige strategi for bæredygtig
vækst 2022

[2021/2233(INI)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

102 • Debat med Estlands premierminister, Kaja Kallas - EU's rolle i en verden i
forandring og sikkerhedssituationen i Europa som følge af Ruslands angreb på og
invasion af Ukraine

[2022/2583(RSP)]



12:30 - 13:45     Første afstemningsrunde
 

Enkelt afstemning

 

Afstemning om ændringsforslag
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61 « - Afgiftsfrie butikker i Kanaltunnelens franske terminal

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0035/2022)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/118/EF og direktiv (EU)
2020/262 (omarbejdning) for så vidt angår afgiftsfrie butikker i Kanaltunnelens franske terminal

[COM(2021)0817 - C9-0016/2022 - 2021/0418(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

62 « - Satser for merværdiafgiften

Betænkning: Marek Belka (A9-0036/2022)

Betænkning om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser
for merværdiafgiften

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 -  - 14754/2021 - C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

(Forhandling: 02/10/2018, afstemning: 03/10/2018)

59 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: EU-listen over projekter af fælles interesse
for den transeuropæiske energiinfrastruktur

B9-0137/2022

[2021/2991(DEA)]

57 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: genetisk modificeret GHB811-
bomuld (BCS-GH811-4)

B9-0126/2022

[2021/3057(RSP)]

58 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: genetisk modificeret 73496-raps (DP-
Ø73496-4)

B9-0127/2022

[2021/3058(RSP)]

114 • Nedsættelse af et særligt udvalg om covid-19-pandemien: indhøstede erfaringer og anbefalinger
for fremtiden

Forslag til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 207

116 • Nedsættelse af et særligt udvalg om udenlandsk indblanding, herunder spredning af
desinformation, i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union

Forslag til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 207

87 • TOLLERET, DELBOS-CORFIELD (FEMM A9-0021/2022) - Integration af
ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet – årlig betænkning 2020

88 • EU's kønshandlingsplan III

Betænkning: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)
[2021/2003(INI)]
Udviklingsudvalget
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling



 

Endelig afstemning

 

15:00 - 23:00     Forhandling
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89 • Retsstatsprincippet og konsekvenserne af EU-Domstolens afgørelse

Forslag til beslutning
[2022/2535(RSP)]

17 À - 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

19 À - 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

30 À - 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

52 À«««I • Batterier og udtjente batterier

Betænkning: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

Betænkning om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om batterier og
udtjente batterier, om ophævelse af direktiv 2006/66/EF og om ændring af forordning
(EU) 2019/1020

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

24 À«««I • Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030

Betænkning: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-
miljøhandlingsprogram frem til 2030

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

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

31 À • En ny EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen efter 2020

Betænkning: Marianne Vind (A9-0023/2022)

Betænkning om en ny EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen efter
2020 (herunder en bedre beskyttelse af arbejdstagere mod eksponering for skadelige
stoffer, stres på arbejdspladsen og skader som følge af gentagne bevægelser)

[2021/2165(INI)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender



 

19:00      Bekendtgørelse af resultater

 

20:00 - 21:15     Anden afstemningsrunde
 

Afstemning om ændringsforslag
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32 À • En retfærdig og enkel beskatning til støtte for genopretningsstrategien

Betænkning: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en retfærdig og enkel beskatning til
støtte for genopretningsstrategien (Europa-Parlamentets opfølgning på Kommissionens
handlingsplan fra juli og dens 25 initiativer på området moms, erhvervsbeskatning og
individuel beskatning)

[2020/2254(INL)]

Økonomi- og Valutaudvalget

38 • En europæisk ramme for kildeskat

Betænkning: Pedro Marques (A9-0011/2022)

Betænkning om en europæisk ramme for kildeskat

[2021/2097(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget

28 À • Rapport om unionsborgerskab 2020

Betænkning: Yana Toom (A9-0019/2022)

Betænkning om rapport om unionsborgerskab 2020: styrkelse af borgerne og beskyttelse
af deres rettigheder

[2021/2099(INI)]

Udvalget for Andragender

83 • Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige
vækstundersøgelse 2022

Betænkning: Irene Tinagli (A9-0034/2022)
[2022/2006(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget

84 • Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale
aspekter i den årlige strategi for bæredygtig vækst 2022

Betænkning: Helmut Geuking (A9-0040/2022)
[2021/2233(INI)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

85 • Batterier og udtjente batterier

Betænkning: Simona Bonafè (A9-0031/2022)
[2020/0353(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed



Afstemning om foreløbig aftale

 

Enkelt afstemning

 

Endelig afstemning
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24 À«««I - Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030

Betænkning: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

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

31 À - En ny EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen efter 2020

Betænkning: Marianne Vind (A9-0023/2022)

[2021/2165(INI)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

104 À - Nedsættelse af et særligt udvalg om covid-19-pandemien: indhøstede erfaringer og anbefalinger
for fremtiden

B9-0139/2022

[2022/2584(RSO)]

Forslag til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 207

105 À - Nedsættelse af et særligt udvalg om udenlandsk indblanding, herunder spredning af
desinformation, i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union

B9-0140/2022

[2022/2585(RSO)]

Forslag til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 207

106 À - Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg til at efterforske brugen af Pegasus-spyware og lignende
overvågningsspyware

B9-0138/2022

[2022/2586(RSO)]

Forslag til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 208

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

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

[2021/2039(INI)]

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

20 À - EU's kønshandlingsplan III

Betænkning: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

[2021/2003(INI)]

Udviklingsudvalget

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

55 À - Retsstatsprincippet og konsekvenserne af EU-Domstolens afgørelse

Forslag til beslutning

B9-0134/2022, B9-0135/2022, B9-0136/2022

[2022/2535(RSP)]
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