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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
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08:30 - 11:00 Forhandling

11:00 - 11:30 Forhandling

11:30 - 13:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

47 • EU's energi -  En fælles europæisk indsats for mere sikker og bæredygtig energi til
mere overkommelige priser

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2022/2589(RSP)]

31 • Opdatering fra Kommissionen og Rådet om status for moderniseringen af traktaten
om det europæiske energicharter (ECT)

Mundtlige forespørgsler

Bernd Lange (O-000009/2022 - B9-0009/22)
Udvalget om International Handel
Rådet
Opdatering fra Rådet om status for moderniseringen af energichartret

Bernd Lange (O-000008/2022 - B9-0008/22)
Udvalget om International Handel
Kommissionen
Opdatering fra Kommissionen om status for moderniseringen af energichartret

[2022/2510(RSP)]

52 À«««I • Flygtninge i Europa: CARE

Betænkning:

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

Regionaludviklingsudvalget

Talerrunde med de politiske gruppers ordførere

52 À«««I - Flygtninge i Europa: CARE

Betænkning:

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

Regionaludviklingsudvalget

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
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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

48 • Meddelelse af udnævnelser til udvalg

51 À - Parlamentets mødekalender - 2023

[2022/2591(RSO)]

57 - Anmodning om ophævelse af Włodzimierz Cimoszewicz' immunitet

Betænkning: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Włodzimierz Cimoszewicz' immunitet

[2021/2256(IMM)]

Retsudvalget

56 - Anmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet

Betænkning: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet

[2021/2225(IMM)]

Retsudvalget

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

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

[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)

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

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

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

Betænkning: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

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

Udvalget om International Handel

15 À«««I - IT-system til grænseoverskridende elektronisk udveksling af data inden for samarbejde på det civil-
og strafferetlige område  (e-CODEX)

Betænkning: Emil Radev, Nuno Melo (A9-0288/2021)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et IT-system til
grænseoverskridende kommunikation i civil- og strafferetlige sager (e-CODEX) og om ændring af
forordning (EU) 2018/1726

[COM(2020)0712 - C9-0389/2020 - 2020/0345(COD)]

Retsudvalget

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
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24 « - Italiens elektroniske udveksling af DNA-oplysninger

Betænkning: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Italiens elektroniske udveksling af DNA-
oplysninger

[14836/2021 - C9-0002/2022 - 2021/0806(CNS)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

21 « - Italiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata

Betænkning: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Italiens elektroniske udveksling af
fingeraftryksdata

[14837/2021 - C9-0003/2022 - 2021/0807(CNS)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

22 « - Italiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

Betænkning: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Italiens elektroniske udveksling af
oplysninger fra køretøjsregistre

[14838/2021 - C9-0004/2022 - 2021/0808(CNS)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

20 « - Grækenlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

Betænkning: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Grækenlands elektroniske udveksling af
oplysninger fra køretøjsregistre

[14839/2021 - C9-0005/2022 - 2021/0809(CNS)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

29 ««« - Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt
pas

Henstilling: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den
Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om ændring af aftalen mellem Den Europæiske
Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af
almindeligt pas

[COM(2018)0175 -  - 13448/1/2018 - C9-0416/2021 - 2018/0084(NLE)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

28 ««« - Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af
diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas

Henstilling: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

Henstilling om udkast til Rådet aftale om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske
Union og Den Føderative Republik Brasilien om ændring af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den
Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas,
tjenestepas eller officielt pas

[COM(2018)0177 -  - 13445/1/2018 - C9-0415/2021 - 2018/0086(NLE)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
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17 - Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2021/007 FR/Selecta –
Frankrig

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede Arbejdstagere på baggrund af en ansøgning fra
Frankrig – EGF/2021/007 FR/Selecta

[COM(2022)0035 - C9-0036/2022 - 2022/0023(BUD)]

Budgetudvalget

54 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3 og stk. 4, litra c): maksimalgrænseværdier
for flutianil

B9-0168/2022

[2022/2524(RPS)]

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

Forslag til beslutning

RC B9-0160/2022, B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022, B9-0165/2022,
B9-0166/2022, B9-0167/2022

[2022/2593(RSP)]

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

Betænkning: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

[2020/2126(INI)]

Budgetkontroludvalget
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