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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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17:00 - 23:00 Forhandling

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

80 À • Den amerikanske højesterets afgørelse om at ophæve retten til abort i USA og
behovet for at beskytte retten til abort og kvinders sundhed, herunder i EU

Redegørelse ved Kommissionen

[2022/2742(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag

86 • Tab af menneskeliv, vold og umenneskelig behandling af mennesker, der søger
international beskyttelse ved den spansk-marokkanske grænse

Redegørelse ved Kommissionen

[2022/2748(RSP)]

58 À«««I • Forordningen om digitale tjenester

Betænkning: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre
marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og om ændring af
direktiv 2000/31/EF

[COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

(Forhandling: 19/01/2022, afstemning: 20/01/2022)

35 À«««I • Forordning om digitale markeder

Betænkning: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbne og retfærdige
markeder i den digitale sektor (forordning om digitale markeder)

[COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

(Forhandling: 14/12/2021, afstemning: 15/12/2021)

67 « • Kroatiens indførelse af euroen den 1. januar 2023

Betænkning: Siegfried Mureşan (A9-0187/2022)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om Kroatiens indførelse af euroen den 1.
januar 2023

[COM(2022)0282 - 2022/0179(NLE)]

Økonomi- og Valutaudvalget



 

Kortfattet forelæggelse af følgende betænkninger:
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43 À • Fattigdom blandt kvinder i Europa

Betænkning: Lina Gálvez Muñoz (A9-0194/2022)

Betænkning om fattigdom blandt kvinder i Europa

[2021/2170(INI)]

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

70 • Forhandlingerne om en samarbejdsaftale mellem EU og Interpol

Betænkning: Jadwiga Wiśniewska (A9-0200/2022)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og Kommissionen om
forhandlingerne om en samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Den
Internationale Kriminalpolitiorganisation (INTERPOL)

[2022/2025(INI)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

17 • Strategien for Indo-Stillehavs-regionen på handels- og investeringsområdet

Betænkning: Jan Zahradil (A9-0170/2022)

Betænkning om strategien for Indo-Stillehavs-regionen på handels- og
investeringsområdet

[2021/2200(INI)]

Udvalget om International Handel

18 À • Det fremtidige handels- og investeringssamarbejde mellem EU og Indien

Betænkning: Geert Bourgeois (A9-0193/2022)

Betænkning om det fremtidige handels- og investeringssamarbejde mellem EU og
Indien

[2021/2177(INI)]

Udvalget om International Handel

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