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Onsdag den 6. juli 2022



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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09:00 - 11:50     PRIORITEREDE FORHANDLINGER

 

12:00 - 13:00     AFSTEMNINGSTID
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09:00 - 11:50 PRIORITEREDE FORHANDLINGER

12:00 - 13:00 AFSTEMNINGSTID

13:00 - 15:00 Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)

15:00 - 23:00 Forhandling

65 • Fremlæggelse af det tjekkiske formandskabs aktivitetsprogram

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2022/2708(RSP)]

66 • Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 23.-24. juni 2022

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2022/2707(RSP)]

74 À - Ændring af Parlamentets forretningsorden vedrørende artikel 216 om udvalgsmøder

Betænkning: Gabriele Bischoff (A9-0203/2022)

Betænkning om ændring af Parlamentets forretningsorden vedrørende artikel 216 om udvalgsmøder

[2022/2069(REG)]

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

69 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Ændring af den delegerede retsakt om
klimaklassificeringssystemet og den delegerede retsakt om offentliggørelse af klassificeringssystemet.

B9-0338/2022

[2022/2594(DEA)]

88 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Tekniske standarder for anvendelse af
positionslofter på råvarederivater og procedurer for ansøgning om undtagelse fra positionslofter

B9-0345/2022

[2022/2640(DEA)]

75 À«««I - Ruslands invasion af Ukraine: Kriseforanstaltninger inden for fiskeri- og akvakulturstrukturerne

Betænkning: Nuno Melo (A9-0182/2022)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring og berigtigelse af
forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår særlige foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne af
Ruslands militære aggression mod Ukraine på fiskeriaktiviteterne og afbøde virkningerne af de
markedsforstyrrelser, som er forårsaget af den militære aggression, på forsyningskæden for fiskevarer eller
akvakulturprodukter

[COM(2022)0179 - C9-0149/2022 - 2022/0118(COD)]

Fiskeriudvalget

14 À - 2021-rapport om Bosnien-Hercegovina

Betænkning: Paulo Rangel (A9-0188/2022)

[2021/2245(INI)]

Udenrigsudvalget



 

13:00 - 15:00     Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)
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33 À - 2021-rapport om Serbien

Betænkning: Vladimír Bilčík (A9-0178/2022)

[2021/2249(INI)]

Udenrigsudvalget

37 À - 2021-rapport om Kosovo

Betænkning: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0179/2022)

[2021/2246(INI)]

Udenrigsudvalget

61 À - EU og forsvaret for multilateralisme

Betænkning: Javi López (A9-0172/2022)

[2020/2114(INI)]

Udenrigsudvalget

19 - Fødevaresikkerhed i udviklingslande

Betænkning: Beata Kempa (A9-0195/2022)

[2021/2208(INI)]

Udviklingsudvalget

39 À - EU-handlingsplan for den sociale økonomi

Betænkning: Jordi Cañas (A9-0192/2022)

[2021/2179(INI)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

76 À - Intersektionel diskrimination i EU: den socioøkonomiske situation for kvinder af afrikansk,
mellemøstlig, latinamerikansk og asiatisk afstamning

Betænkning: Alice Kuhnke (A9-0190/2022)

Betænkning om intersektionel diskrimination i Den Europæiske Union: den socioøkonomiske situation for
kvinder af afrikansk, mellemøstlig, latinamerikansk og asiatisk afstamning

[2021/2243(INI)]

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

78 À - Nationale vetoer for at underminere den globale skatteaftale

Forslag til beslutning

RC B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0340/2022, B9-0341/2022, B9-0342/2022, B9-0343/2022,
B9-0344/2022

[2022/2734(RSP)]

(Forhandling: 23/06/2022)

82 À • Den britiske regerings ensidige forelæggelse af lovforslaget om protokollen om
Nordirland og respekten for folkeretten

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2022/2744(RSP)]

Afstemningen vil finde sted i en senere mødeperiode



 

15:00 - 23:00     

 
Forhandling under ét - Den Europæiske Investeringsbank 
 Med tilstedeværelse af Werner Hoyer, formand for EIB

 
Afslutning af forhandlingen under ét
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83 • Fremme af eksport af ukrainske landbrugsvarer: afgørende for den ukrainske
økonomi og den globale fødevaresikkerhed

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2022/2745(RSP)]

89 • Three Seas Initiative: udfordringer og muligheder

Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 162)

[2022/2750(RSP)]

12 À • Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter – årsberetning 2021

Betænkning: David Cormand (A9-0165/2022)

Betænkning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter –
årsberetning 2021

[2021/2203(INI)]

Budgetudvalget

13 À • Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter –
årsberetning 2020

Betænkning: Corina Crețu (A9-0173/2022)

Betænkning om kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle
aktiviteter – årsberetning 2020

[2021/2235(INI)]

Budgetkontroludvalget

81 • Den russiske regerings og det diplomatiske netværks forbindelser med
ekstremistiske, populistiske, antieuropæiske og visse andre europæiske politiske
partier i forbindelse med krigen

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2022/2743(RSP)]

85 • Beskatning af energiselskabers ekstraordinære gevinster

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2022/2747(RSP)]

71 • Post-Cotonouaftalen

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2022/2715(RSP)]



 

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og

retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)
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23 À •  Beskyttelse af EU's finansielle interesser – bekæmpelse af svig – årsrapport 2020

Betænkning: Katalin Cseh (A9-0175/2022)

Betænkning om beskyttelse af EU's finansielle interesser – bekæmpelse af svig –
årsrapport 2020

[2021/2234(INI)]

Budgetkontroludvalget

90 À • Anholdelsen af kardinal Zen og forvalterne af nødhjælpsfonden 612 i
Hongkong

RC B9-0358/2022, B9-0358/2022, B9-0360/2022, B9-0361/2022, B9-0362/2022,
B9-0364/2022

[2022/2751(RSP)]

91 À • Situationen for forkæmpere for oprindelige folk og miljøforkæmpere i
Brasilien, herunder drabet på Dom Philips og Bruno Pereira

B9-0347/2022, RC B9-0348/2022, B9-0348/2022, B9-0351/2022, B9-0354/2022,
B9-0355/2022, B9-0357/2022

[2022/2752(RSP)]

92 À • Situationen i Tadsjikistans selvstyrende provins Gorno-Badakhshan

RC B9-0350/2022, B9-0350/2022, B9-0352/2022, B9-0353/2022, B9-0356/2022,
B9-0359/2022, B9-0363/2022

[2022/2753(RSP)]

52 • Stemmeforklaringer
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