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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 10. marts 2022

 

 

09:00      Bekendtgørelse af resultater

 

09:00 - 13:00     Forhandling (eller efter meddelelse af resultater) 

 

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og

retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)
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09:00 Bekendtgørelse af resultater

09:00 - 13:00 Forhandling (eller efter meddelelse af resultater)

09:45 - 11:00 Første afstemningsrunde

13:00 Bekendtgørelse af resultater

13:45 - 15:00 Anden afstemningsrunde

15:00 - 16:00 Forhandling

16:00 Bekendtgørelse af resultater

74 • Standarder for gennemsigtighed og forvaltning - behandlingen af anmodninger om
aktindsigt på grundlag af forordning (EF) nr. 1049/2001

Redegørelse ved Kommissionen

[2022/2578(RSP)]

56 • Behovet for en ambitiøs EU-strategi for bæredygtige tekstiler

Redegørelse ved Kommissionen

[2022/2539(RSP)]

76 À • Situationen for journalister og menneskerettighedsforkæmpere i Mexico

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022,
B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À • Myanmar: et år efter kuppet

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022,
B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À • Ødelæggelse af kulturarv i Nagorno-Karabakh

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022,
B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]



09:45 - 11:00     Første afstemningsrunde
 

Enkelt afstemning

 

Afstemning om ændringsforslag

 

Endelig afstemning
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38 - En europæisk ramme for kildeskat

Betænkning: Pedro Marques (A9-0011/2022)

[2021/2097(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget

79 • Situationen for journalister og menneskerettighedsforkæmpere i Mexico

[2022/2580(RSP)]

80 • Myanmar: et år efter kuppet

[2022/2581(RSP)]

81 • Ødelæggelse af kulturarv i Nagorno-Karabakh

[2022/2582(RSP)]

90 • Rapport om unionsborgerskab 2020

Betænkning: Yana Toom (A9-0019/2022)
[2021/2099(INI)]
Udvalget for Andragender

82 • En retfærdig og enkel beskatning til støtte for genopretningsstrategien

Betænkning: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
[2020/2254(INL)]
Økonomi- og Valutaudvalget

36 À - 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

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)

[2021/2233(INI)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

52 À«««I - Batterier og udtjente batterier

Betænkning: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

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

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed



13:00      Bekendtgørelse af resultater

 

13:45 - 15:00     Anden afstemningsrunde
 

Endelig afstemning

 

15:00 - 16:00     Forhandling

 

16:00      Bekendtgørelse af resultater
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76 À - Situationen for journalister og menneskerettighedsforkæmpere i Mexico

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022,
B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À - Myanmar: et år efter kuppet

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022,
B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À - Ødelæggelse af kulturarv i Nagorno-Karabakh

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022,
B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]

28 À - Rapport om unionsborgerskab 2020

Betænkning: Yana Toom (A9-0019/2022)

[2021/2099(INI)]

Udvalget for Andragender

32 À - En retfærdig og enkel beskatning til støtte for genopretningsstrategien

Betænkning: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

[2020/2254(INL)]

Økonomi- og Valutaudvalget

75 • En systematisk EU-tilgang til kronisk nyresygdom

Redegørelse ved Kommissionen

[2022/2579(RSP)]
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