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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 8. juni 2022

 

 

09:00 - 11:30     PRIORITEREDE FORHANDLINGER

 

11:30 - 12:00     Højtideligt møde

 

12:00 - 12:30     (Overrækkelse af LUX-publikumsfilmprisen)

 

12:30 - 14:30     AFSTEMNINGSTID
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09:00 - 11:30 PRIORITEREDE FORHANDLINGER

11:30 - 12:00 Højtideligt møde

12:00 - 12:30 (Overrækkelse af LUX-publikumsfilmprisen)

12:30 - 14:30 AFSTEMNINGSTID

15:00 - 16:50 Forhandling

17:00 - 18:00 AFSTEMNINGSTID

18:00 - 23:00 Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)

70 • Dette er Europa - Drøftelse med Irlands premierminister, Micheál Martin

[2022/2699(RSP)]

Talerrunde med de politiske gruppers ordførere

75 • Konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 30.-31. maj
2022

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2022/2704(RSP)]

74 • Tale af Ruslan Stefanchuk, formand for Verkhovna Rada

19 À«««I - Styrkelse af Europols mandat: indlæsning af indberetninger i SIS

Betænkning: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU)
2018/1862 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde
og strafferetligt samarbejde for så vidt angår Europols indlæsning af indberetninger

[COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

(Afstemning: 21/10/2021)

59 ««« - Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Mauretanien og gennemførelsesprotokol

Henstilling: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0148/2022)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri
mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien og den tilhørende
gennemførelsesprotokol

[COM(2021)0589 -  - 12208/2021 - C9-0419/2021 - 2021/0300(NLE)]

Fiskeriudvalget



 

Fit for 55 (første del)

 

15:00 - 16:50     Forhandling
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58 - Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Mauretanien og gennemførelsesprotokol
(beslutning)

Betænkning: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0154/2022)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om
indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske
Republik Mauretanien og den tilhørende gennemførelsesprotokol

[2021/0300M(NLE)]

Fiskeriudvalget

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

Betænkning: Peter Liese (A9-0162/2022)

[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)

[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)

[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)

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

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

47 À«««I - Meddelelse i henhold til ordningen for CO2-kompensation og -reduktion for international
luftfart (CORSIA)

Betænkning: Sunčana Glavak (A9-0145/2022)

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

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

79 • Kommissionens forslag om "Tiltrækning af kvalifikationer og talent til EU", navnlig
talentpartnerskaber med de nordafrikanske lande

Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 162)

[2022/2706(RSP)]



 

17:00 - 18:00     AFSTEMNINGSTID
 

Fit for 55 (anden del)

 

18:00 - 23:00     Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)
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17 À • Parlamentets initiativret

Betænkning: Paulo Rangel (A9-0142/2022)

Betænkning om Parlamentets initiativret

[2020/2132(INI)]

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Afstemningen finder sted torsdag

49 À«««I - Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne (forordningen om
indsatsfordeling)

Betænkning: Jessica Polfjärd (A9-0163/2022)

[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)

[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)

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

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

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

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

[2022/2039(INI)]

Udenrigsudvalget

Forretningsordenens artikel 118

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

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

[2021/2199(INI)]

Udenrigsudvalget

62 À • Globale trusler mod abortrettigheder: USA's højesterets mulige krænkelse af
abortrettigheder

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2022/2665(RSP)]



Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og

retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)
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71 À • Menneskerettighedssituationen i Xinjiang, herunder Xinjiang-politiregistrene

RC B9-0310/2022, B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022,
B9-0319/2022, B9-0325/2022

[2022/2700(RSP)]

72 À • Instrumentaliseringen af retssystemet som et repressivt redskab i Nicaragua

RC B9-0293/2022, B9-0293/2022, B9-0298/2022, B9-0301/2022, B9-0306/2022,
B9-0313/2022, B9-0315/2022

[2022/2701(RSP)]

73 À • Krænkelser af mediefriheden og journalisters sikkerhed i Georgien

B9-0295/2022, RC B9-0300/2022, B9-0300/2022, B9-0302/2022, B9-0303/2022,
B9-0304/2022, B9-0309/2022

[2022/2702(RSP)]

20 À«««I • Instrumentet for internationale offentlige udbud

Betænkning: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen for
tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og
procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser
til tredjelandes markeder for offentlige indkøb

[COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD)]

Udvalget om International Handel

82 • Massakren på kristne i Nigeria

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2022/2712(RSP)]

35 • Stemmeforklaringer
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