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Teckenförklaring - förfaranden
 

Såvida inte parlamentet beslutar annorlunda, kommer de behandlade texterna att gå till omröstning i följande ordning:
 

À = Tidsfrister    ´ = ??5020??    6 = Texten ännu ej antagen, eventuella tidsfrister

1. Tredje behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««III)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av ett gemensamt förslag

2. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

3. Andra behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««II)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för avvisning eller ändring av rådets ståndpunkt
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av rådets ståndpunkt

4. Parlamentets arbetsordning

- Ändringsförslag till arbetsordningen
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande av ändringsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till beslut

5. Första behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««I)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

6. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

7. Övriga förfaranden

- Samrådsförfarande («)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

- Övrigt (uttalanden, muntliga frågor, initiativbetänkanden, upphävande av immunitet)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till resolution eller ett förslag till beslut
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17.00 - 23.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

68 • Misstroendeförklaring mot kommissionen

[2014/2197(INS)]

En författare, följd av kommissionen och inlägg från de politiska gruppernas
talespersoner
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag

36 À • EU och den globala utvecklingsramen efter 2015

Betänkande: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

Betänkande om EU och den globala utvecklingsramen efter 2015

[2014/2143(INI)]

Utskottet för utveckling

58 À • Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020

Muntlig fråga

Iskra Mihaylova (O-000082/2014 - B8-0042/2014)
Utskottet för regional utveckling
Kommissionen
Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014-2020

[2014/2946(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag

46 • Exportkontroller för produkter med dubbla användningsområden

Muntlig fråga

Bernd Lange (O-000081/2014 - B8-0040/2014)
Utskottet för internationell handel
Kommissionen
Exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden

[2014/2869(RSP)]

66 À • Kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar

Uttalande av kommissionen

[2014/2967(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag

2 • Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)



Tisdagen den 25 november 2014

 

 

09.00 - 11.00     
 

Omröstning om begäran om brådskande debatt (artikel 154 i arbetsordningen)

 

11.15 - 12.00     Högtidligt möte

 

12.00 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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542.136/OJ 542.136/OJ

09.00 - 11.00 Debatt

11.15 - 12.00 Högtidligt möte

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

77 « - Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om
genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas
egna medel

Betänkande: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Budgetutskottet

 (ännu ej antaget)

10 À • Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av Europa 2020-strategin

Muntliga frågor

Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Rådet
Europa 2020-strategins sysselsättningsmässiga och sociala aspekter

Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Kommissionen
Europa 2020-strategins sysselsättningsmässiga och sociala aspekter

[2014/2779(RSP)]

28 • Anförande av Hans helighet påven Franciskus

59 ««« - Protokollet om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel

Rekommendation: Heidi Hautala (A8-0030/2014)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av
protokollet om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel till konventionen om internationell
säkerhetsrätt till flyttbar egendom som antogs i Luxemburg den 23 februari 2007

[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]

Utskottet för rättsliga frågor

62 ««« - Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol

Rekommendation: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om godkännande på Europeiska unionens vägnar av
Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol

[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]

Utskottet för rättsliga frågor



 

15.00 - 23.00     
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57 - Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/008
FI/STX Raumo

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2
december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i
budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/008 FI/STX Raumo)

[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]

Budgetutskottet

56 - Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/005
FR/GAD

Betänkande: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2
december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i
budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/005 FR/GAD från Frankrike)

[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]

Budgetutskottet

67 - Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Europeiska unionen och Kanada om
lufttrafikföretags överföring och behandling av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till den
kanadensiska gränskontrollmyndigheten är förenligt med fördragen

Resolutionsförslag

B8-0265/2014

[2014/2966(RSP)]

36 À - EU och den globala utvecklingsramen efter 2015

Betänkande: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

[2014/2143(INI)]

Utskottet för utveckling

10 À - Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av Europa 2020-strategin

Resolutionsförslag

B8-0252/2014

[2014/2779(RSP)]

26 • Budget 2015: Förlikningskommitténs resultat

40 • Bekämpning av våld mot kvinnor

Muntlig fråga

Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Kommissionen
Uppföljning av Europaparlamentets initiativbetänkande om bekämpning av våld mot kvinnor

[2014/2916(RSP)]
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35 À • Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU

Muntliga frågor

Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rådet
Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU

Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Kommissionen
Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU

[2014/2907(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.

61 • Summariska utvisningar och den föreslagna legaliseringen av omedelbara
återsändningar ("hot returns") i Spanien

Muntlig fråga

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
Kommissionen
Summariska utvisningar och den föreslagna legaliseringen av omedelbara återsändningar ("hot returns")

[2014/2959(RSP)]

30 • EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020

Muntlig fråga

Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Kommissionen
EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014-2020

[2014/2861(RSP)]

29 • Genomförande av direktivet om likabehandling i arbetslivet

Muntlig fråga

Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Kommissionen
Genomförande av direktivet om likabehandling i arbetslivet

[2014/2862(RSP)]

74 • Utvärdering av bankstresstesterna

Uttalande av kommissionen

[2014/2977(RSP)]



Gemensam debatt - Europeiska centralbanken
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19 À« • Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner

Betänkande: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr
2532/98 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

18 « • Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr
2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor



Onsdagen den 26 november 2014

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 12.30 Utdelning av Sacharovpriset

12.30 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

76 • Kommissionens paket för sysselsättning, tillväxt och investeringar

Uttalande av kommissionens ordförande

[2014/2975(RSP)]

I närvaro av rådet och EIB:s ordförande
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

11 À • FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014)

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2014/2777(RSP)]

49 • Sacharovpriset 2014

Utdelning av Sacharovpriset 2014 till Denis Mukwege, för hans pågående insatser för att
återupprätta den fysiska och psykiska integriteten hos tusentals kvinnor och flickor som
utsatts för sexuella övergrepp av rebellstyrkor i Demokratiska republiken Kongo

18 « - Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

19 À« - Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner

Betänkande: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

11 À - FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014)

Resolutionsförslag

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]
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64 À • Erkännande av Palestina som stat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2014/2964(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.

44 À • 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2014/2919(RSP)]

72 • Resultatet av G20-mötet

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2014/2968(RSP)]

73 À • Den digitala inre marknaden

Uttalande av kommissionen

[2014/2973(RSP)]

75 À • Situationen för stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och industrin

Uttalande av kommissionen

[2014/2976(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.



Torsdagen den 27 november 2014

 

 

09.00 - 11.50     

 

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska

och rättsstatliga principer – Högst en timme (artikel 135 i arbetsordningen)

 

12.00 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

20 À • Undernäring bland barn i utvecklingsländer

Muntlig fråga

Linda McAvan (O-000083/2014 - B8-0041/2014)
Utskottet för utveckling
Kommissionen
Malnutrition bland barn i utvecklingsländer

[2014/2853(RSP)]

69 À • Hädelselagar i Pakistan

RC B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014,
B8-0298/2014, B8-0302/2014

[2014/2969(RSP)]

70 À • Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj

RC B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014,
B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014

[2014/2970(RSP)]

71 À • Irak: bortförande och misshandel av kvinnor

RC B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014,
B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014

[2014/2971(RSP)]

68 - Misstroendeförklaring mot kommissionen

B8-0249/2014

[2014/2197(INS)]

9 • Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av
demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

78 À - Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… om ett provisoriskt system för delbetalningar av
bidrag för att täcka den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter under den
provisoriska perioden

B8-0246/2014

[2014/2882(DEA)]



9 9Torsdagen den 27 november 2014

542.136/OJ 542.136/OJ

58 À - Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020

Resolutionsförslag

RC B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014,
B8-0283/2014, B8-0284/2014

[2014/2946(RSP)]

66 À - Kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar

Resolutionsförslag

RC B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014,
B8-0316/2014

[2014/2967(RSP)]

44 À - 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter

Resolutionsförslag

B8-0285/2014

[2014/2919(RSP)]

73 À - Den digitala inre marknaden

Resolutionsförslag

RC B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014

[2014/2973(RSP)]

20 À - Undernäring bland barn i utvecklingsländer

Resolutionsförslag

B8-0253/2014

[2014/2853(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 162 i arbetsordningen) 

Tidsfrister
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542.136/OJ 542.136/OJ



Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 24 november 2014

 

17.00 - 23.00

 

 

Tisdagen den 25 november 2014

 

09.00 - 11.00

 

15.00 - 23.00

 

11 11Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

542.136/OJ 542.136/OJ

Kommissionen (inklusive repliker) :35'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande :1'

Frågeställare (2 x 5') :10'

Annan frågeställare :3'

Ledamöter :150'

PPE : 41', S&D : 36', ECR : 14' 30, ALDE : 14', GUE/NGL : 11' 30, Verts/ALE : 11', EFDD : 10' 30, NI : 11'
30

Ögonkontaktsförfarandet (4 x 5') :20'

Rådet (inklusive repliker) :5'

Kommissionen (inklusive repliker) :5'

Frågeställare :5'

Ledamöter :75' 30

PPE : 19' 30, S&D : 17', ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 6', NI : 6'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :45'

Ordförande för budgetutskottet :3'

Föredragande av budgeten (3 x 3') :9'

Föredragande (2 x 6') :12'

Frågeställare (utskott) (4 x 5') :20'

Frågeställare (politiska grupper) (5 x 2') :10'

Ledamöter :210' 30

PPE : 58' 30, S&D : 51' 30, ECR : 20' 30, ALDE : 19' 30, GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 14' 30,
NI : 15' 30

Ögonkontaktsförfarandet (8 x 5') :40'



Onsdagen den 26 november 2014

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

Torsdagen den 27 november 2014

 

09.00 - 11.50

 

12 12Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

542.136/OJ 542.136/OJ

Rådet (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Europeiska investeringsbankens ordförande (inklusive repliker) :5'

Ledamöter :89' 30

PPE : 23' 30, S&D : 21', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, NI : 7'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Rådet (inklusive repliker) :10'

Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant
(inklusive repliker)

:20'

Kommissionen (inklusive repliker) :30'

Ledamöter :269' 30

PPE : 76', S&D : 66' 30, ECR : 26', ALDE : 25', GUE/NGL : 19' 30, Verts/ALE : 19', EFDD : 18', NI : 19' 30

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Frågeställare :5'

Författarna till resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) :1'

Ledamöter :75'

PPE : 19', S&D : 17', ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 6', NI : 6'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ögonkontaktsförfarandet (artikel 135 i arbetsordningen) (3 x 2') :6'



Tidsfrister

 
 

Måndagen den 24 november 2014

 

 

Tisdagen den 25 november 2014
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542.136/OJ 542.136/OJ

36 À • EU och den globala utvecklingsramen efter 2015  - Betänkande: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

- Onsdagen den 19 november kl. 12.00

58 À • Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 - Muntlig fråga (O-000082/2014 -
B8-0042/2014)

- Resolutionsförslag Måndagen den 24 november kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 25 november kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 25 november kl. 13.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Tisdagen den 25 november kl. 19.00

66 À • Kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Tisdagen den 25 november kl. 15.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 26 november kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 26 november kl. 13.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Onsdagen den 26 november kl. 19.00

10 À • Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av Europa 2020-strategin - Muntliga frågor (O-000076/2014 -
B8-0035/2014)  (O-000077/2014 - B8-0036/2014)

- Resolutionsförslag Torsdagen den 20 november kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Fredagen den 21 november kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Fredagen den 21 november kl. 14.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Måndagen den 24 november kl. 19.00

35 À • Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU  - Muntliga frågor
(O-000078/2014 - B8-0037/2014)  (O-000079/2014 - B8-0038/2014)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 10 december kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 15 december kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 15 december kl. 20.00

19 À • Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner  - Betänkande: Kay Swinburne
(A8-0028/2014)

- Ändringsförslag Onsdagen den 19 november kl. 12.00



Onsdagen den 26 november 2014

 

 

Torsdagen den 27 november 2014
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542.136/OJ 542.136/OJ

11 À • FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) - Uttalanden av rådet och
kommissionen

- Resolutionsförslag Torsdagen den 20 november kl. 18.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 24 november kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 24 november kl. 20.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Tisdagen den 25 november kl. 16.00

64 À • Erkännande av Palestina som stat - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Onsdagen den 10 december kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 15 december kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 15 december kl. 20.00

44 À • 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter - Uttalande av vice ordföranden för
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 24 november kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 25 november kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 25 november kl. 13.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Tisdagen den 25 november kl. 19.00

73 À • Den digitala inre marknaden - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 24 november kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 25 november kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 25 november kl. 20.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Onsdagen den 26 november kl. 16.00

75 À • Situationen för stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och industrin - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 10 december kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 15 december kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 15 december kl. 20.00

20 À • Undernäring bland barn i utvecklingsländer - Muntlig fråga (O-000083/2014 - B8-0041/2014)

- Resolutionsförslag Torsdagen den 20 november kl. 18.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 25 november kl. 10.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 25 november kl. 11.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Tisdagen den 25 november kl. 19.00

69 À • Hädelselagar i Pakistan

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 24 november kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 26 november kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 26 november kl. 14.00
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542.136/OJ 542.136/OJ

70 À • Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 24 november kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 26 november kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 26 november kl. 14.00

71 À • Irak: bortförande och misshandel av kvinnor

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 24 november kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 26 november kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 26 november kl. 14.00

78 À • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… om ett provisoriskt system för delbetalningar av
bidrag för att täcka den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter under den
provisoriska perioden

- Ändringsförslag Onsdagen den 26 november kl. 10.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Onsdagen den 26 november kl. 16.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 21 november kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 24 november kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 25 november kl. 19.00

- Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de
mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
(artikel 135 i arbetsordningen)

Onsdagen den 26 november kl. 19.00
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