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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



Onsdag den 23. marts 2022

 

 

15:00 - 17:30     

 

Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens

artikel 163)

 
Forhandling under ét - Det Europæiske Råds møder

 
Afslutning af forhandlingen under ét
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15:00 - 17:30 Forhandling

17:30 - 18:30 Forhandling

18:30 - 24:00 (eller efter den canadiske premierministers tale)

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

52 À«««I • Flygtninge i Europa: CARE

Betænkning:

[COM(2022)0109 - C9-0057/2022 - 2022/0075(COD)]

Regionaludviklingsudvalget

Talerrunde med de politiske gruppers ordførere

53 À«««I • Mere fleksibel anvendelse af fondene under forordningerne om Asyl-,
Migrations- og Integrationsfonden i lyset af krigen i Ukraine

Betænkning:

[COM(2022)0112 - C9-0056/2022 - 2022/0077(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

58 ««« • Statusaftale mellem EU og Moldova om operationelle aktiviteter, som
gennemføres af Frontex

Henstilling:

[COM(2022)0124 -  - 07202/2022 - C9-0120/2022 - 2022/0087(NLE)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

43 • Orientering om Det Europæiske Råds møde i Paris den 10. marts 2022

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2022/2570(RSP)]

19 • Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts 2022

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2022/2532(RSP)]



17:30 - 18:30     

 

18:30 - 24:00     (eller efter den canadiske premierministers tale)
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55 • Tale ved Justin Trudeau, Canadas premierminister

Talerrunde med de politiske gruppers ordførere

50 À • Behov for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for
EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2022/2593(RSP)]

16 À«««I • Pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi

Betænkning: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en pilotordning
for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi

[COM(2020)0594 - C9-0305/2020 - 2020/0267(COD)]

Økonomi- og Valutaudvalget

10 À«««I • Forordning om roaming (omarbejdning)

Betænkning: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på
offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning)

[COM(2021)0085 - C9-0085/2021 - 2021/0045(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

41 • Suisse Secrets - Hvordan tredjelande kan pålægges standarder for bekæmpelse af
hvidvask af penge

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2022/2572(RSP)]

37 À«««I • Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

Betænkning: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at yde
makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

[COM(2022)0004 - C9-0007/2022 - 2021/0438(COD)]

Udvalget om International Handel

5 À • FFR 2021-2027: bekæmpelse af oligarkstrukturer, beskyttelse af EU-midler mod
svig og interessekonflikter

Betænkning: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

Betænkning om FFR 2021-2027: bekæmpelse af oligarkstrukturer, beskyttelse af EU-
midler mod svig og interessekonflikter

[2020/2126(INI)]

Budgetkontroludvalget

2 • Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)
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