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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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Forhandling under ét - Fit for 55 (første del) 
 Afstemningen finder sted onsdag
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09:00 - 13:50 Forhandling

14:00 - 14:30 AFSTEMNINGSTID

14:30 - 22:00 Forhandling

44 À«««I • Revision af EU's emissionshandelssystem

Betænkning: Peter Liese (A9-0162/2022)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
direktiv 2003/87/EF om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i
Unionen, afgørelse (EU) 2015/1814 om oprettelse og drift af en
markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter
for drivhusgasemissioner og forordning (EU) 2015/757

[COM(2021)0551 - C9-0318/2021 - 2021/0211(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

46 À«««I • Social klimafond

Betænkning: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse
af en social klimafond

[COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

43 À«««I • CO2-grænsetilpasningsmekanisme

Betænkning: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en CO2-
grænsetilpasningsmekanisme

[COM(2021)0564 - C9-0328/2021 - 2021/0214(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

45 À«««I • Revision af EU's emissionshandelssystem for luftfart

Betænkning: Sunčana Glavak (A9-0155/2022)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
direktiv 2003/87/EF for så vidt angår luftfartens bidrag til Unionens
emissionsreduktionsmål for økonomien som helhed og passende gennemførelse af
en global markedsbaseret foranstaltning

[COM(2021)0552 - C9-0319/2021 - 2021/0207(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed



 
Afslutning af forhandlingen under ét

 

14:00 - 14:30     AFSTEMNINGSTID
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47 À«««I • Meddelelse i henhold til ordningen for CO2-kompensation og -reduktion for
international luftfart (CORSIA)

Betænkning: Sunčana Glavak (A9-0145/2022)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af
direktiv 2003/87/EF for så vidt angår meddelelsen om kompensation i forbindelse
med en global markedsbaseret foranstaltning for luftfartøjsoperatører, der er
etableret i Unionen

[COM(2021)0567 - C9-0323/2021 - 2021/0204(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

69 - Udpegelse af et medlem til udvælgelsespanelet for Den Europæiske Anklagemyndighed

B9-0290/2022

[2022/2043(INS)]

68 ««« - Forlængelse af aftalen om fremme, tilrådighedsstillelse og brug af de satellitbaserede
navigationssystemer, Galileo og GPS, samt tilhørende anvendelser

Henstilling: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0153/2022)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om fremme, tilrådighedsstillelse og
brug af de satellitbaserede navigationssystemer, Galileo og GPS, samt tilhørende anvendelser mellem på den
ene side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og på den anden side Amerikas Forenede Stater

[COM(2022)0009 -  - 06531/2022 - C9-0147/2022 - 2022/0005(NLE)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

13 À - 2021-rapport om Tyrkiet

Betænkning: Nacho Sánchez Amor (A9-0149/2022)

[2021/2250(INI)]

Udenrigsudvalget

51 À - EU-Udenrigstjenestens køreplan for klimaændringer og forsvar

Betænkning: Thomas Waitz (A9-0084/2022)

[2021/2102(INI)]

Udenrigsudvalget

50 À - EU og sikkerhedsudfordringerne i den indopacifiske region

Betænkning: David McAllister (A9-0085/2022)

[2021/2232(INI)]

Udenrigsudvalget

26 - EU's øer og samhørighedspolitik

Betænkning: Younous Omarjee (A9-0144/2022)

[2021/2079(INI)]

Regionaludviklingsudvalget

16 À - Artikel 17 i forordningen om den fælles fiskeripolitik

Betænkning: Caroline Roose (A9-0152/2022)

[2021/2168(INI)]

Fiskeriudvalget



14:30 - 22:00     
 
Forhandling under ét - Fit for 55 (anden del)

 
Afslutning af forhandlingen under ét
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49 À«««I • Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne
(forordningen om indsatsfordeling)

Betænkning: Jessica Polfjärd (A9-0163/2022)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
forordning (EU) 2018/842 om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner
for medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen med henblik på
opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen

[COM(2021)0555 - C9-0321/2021 - 2021/0200(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

53 À«««I • Arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF)

Betænkning: Ville Niinistö (A9-0161/2022)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
forordning (EU) 2018/841 for så vidt angår anvendelsesområdet, forenkling af
overholdelsesregler, fastsættelse af medlemsstaternes mål for 2030 og forpligtelse til
kollektiv opnåelse af klimaneutralitet senest i 2035 i arealanvendelses-, skovbrugs-
og landbrugssektoren og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 for så vidt angår
forbedring af overvågning, rapportering, sporing af fremskridt og revision

[COM(2021)0554 - C9-0320/2021 - 2021/0201(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

48 À«««I • CO2-emissionsstandarder for personbiler og varevogne

Betænkning: Jan Huitema (A9-0150/2022)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
forordning (EU) 2019/631 for så vidt angår styrkelse af præstationsnormerne for nye
personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner i overensstemmelse
med Unionens øgede klimaambitioner

[COM(2021)0556 - C9-0322/2021 - 2021/0197(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

80 À • Retsstatsprincippet og den potentielle godkendelse af Polens nationale
genopretningsplan

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2022/2703(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag

55 À • EU's udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik efter den russiske invasion af Ukraine

Betænkning: David McAllister, Nathalie Loiseau (A9-0164/2022)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden for
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik om EU's udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik efter den russiske
invasion af Ukraine

[2022/2039(INI)]

Udenrigsudvalget

Forretningsordenens artikel 118



4 4Tirsdag den 7. juni 2022

732.420/OJ 732.420/OJ

25 À • Sikkerhed i det østlige partnerskabsområde og den fælles sikkerheds- og
forsvarspolitiks rolle

Betænkning: Witold Jan Waszczykowski (A9-0168/2022)

Betænkning om sikkerheden i det østlige partnerskabsområde og den fælles sikkerheds-
og forsvarspolitiks rolle

[2021/2199(INI)]

Udenrigsudvalget

32 • Stemmeforklaringer
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