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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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09:00 - 11:50 Forhandling

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID

15:00 - 16:00 Forhandling

84 À • Den seneste hedebølge og tørke i EU

Redegørelse ved Kommissionen

[2022/2746(RSP)]

Afstemningen vil finde sted i en senere mødeperiode

36 À«««I • Bæredygtige flybrændstoffer (ReFuelEU-luftfartsinitiativet)

Betænkning: Søren Gade (A9-0199/2022)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af lige
vilkår for bæredygtig lufttransport

[COM(2021)0561 - C9-0332/2021 - 2021/0205(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

15 À • Bedre regulering: sammen om bedre lovgivning

Betænkning: Tiemo Wölken (A9-0167/2022)

Betænkning om bedre regulering: sammen om bedre lovgivning

[2021/2166(INI)]

Retsudvalget

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

Forslag til beslutning

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

Forslag til beslutning

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

Forslag til beslutning

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)]
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79 À«««I - Ruslands invasion af Ukraine: midlertidige foranstaltninger vedrørende førerdokumenter udstedt af
Ukraine

Betænkning:

[COM(2022)0313 - C9-0201/2022 - 2022/0204(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

96 ««« - Identifikation af overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger som kriminalitet i henhold til
artikel 83, stk. 1, i TEUF

Henstilling: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2022)0247 -  - 10287/2022 - C9-0219/2022 - 2022/0176(NLE)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

97 À«««I - Ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine

Betænkning:

[COM(2022)0450 - C9-0221/2022 - 2022/0213(COD)]

Udvalget om International Handel

36 À«««I - Bæredygtige flybrændstoffer (ReFuelEU-luftfartsinitiativet)

Betænkning: Søren Gade (A9-0199/2022)

[COM(2021)0561 - C9-0332/2021 - 2021/0205(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

12 À - Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter – årsberetning 2021

Betænkning: David Cormand (A9-0165/2022)

[2021/2203(INI)]

Budgetudvalget

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

Betænkning: Corina Crețu (A9-0173/2022)

[2021/2235(INI)]

Budgetkontroludvalget

23 À -  Beskyttelse af EU's finansielle interesser – bekæmpelse af svig – årsrapport 2020

Betænkning: Katalin Cseh (A9-0175/2022)

[2021/2234(INI)]

Budgetkontroludvalget

15 À - Bedre regulering: sammen om bedre lovgivning

Betænkning: Tiemo Wölken (A9-0167/2022)

[2021/2166(INI)]

Retsudvalget

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

Forslag til beslutning

B9-0365/2022, B9-0366/2022, B9-0367/2022

[2022/2742(RSP)]
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93 • Udvikling af en EU-strategi for cykling

Mundtlig forespørgsel

Karima Delli (O-000025/2022 - B9-0017/22)
Transport- og Turismeudvalget
Kommissionen
Udvikling af en EUstrategi for cykling

[2022/2726(RSP)]

54 • Stemmeforklaringer
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