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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 - 19.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

2 • Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
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09.00 - 12.20 Debatt

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

63 • 70:e årsdagen för befrielsen av Auschwitz

Uttalande av talmannen

[2014/3015(RSP)]

17 • Utvärdering av det italienska ordförandeskapet

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2014/2855(RSP)]

20 À«««II • Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt
modifierade organismer

Andrabehandlingsrekommendation: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/18/EG
vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt
modifierade organismer inom sina territorier

[2010/0208(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

10 ««« - Partnerskapsavtal om fiske mellan EU och São Tomé och Príncipe: fiskemöjligheter och ekonomisk
ersättning

Rekommendation: João Ferreira (A8-0061/2014)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet, på Europeiska unionens vägnar,
om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet
om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska Republiken São Tomé och Príncipe

[2014/0115(NLE)]

Fiskeriutskottet

11 ««« - Avtal mellan EU och Seychellerna om tillträde för fiskefartyg till vatten utanför Mayottes kust

Rekommendation: Alain Cadec (A8-0055/2014)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet
mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om tillträde för fiskefartyg som för seychellisk
flagg till de vatten och marina biologiska resurser utanför Mayottes kust som faller under Europeiska
unionens jurisdiktion

[2014/0079(NLE)]

Fiskeriutskottet



 

15.00 - 23.00     
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26 ««« - Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet EG/Tunisien med anledning av Bulgariens och Rumäniens
anslutning till EU

Rekommendation: Elmar Brok (A8-0049/2014)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av
ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning
av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

[2009/0174(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

81 • Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om genomförandet av
vitboken från 2011 om transport: utvärdering och vägen mot hållbara transporter

Artikel 137 i arbetsordningen

20 À«««II - Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer

Andrabehandlingsrekommendation: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

[2010/0208(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

12 À«««I - Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)

Betänkande: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i
AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)

[2014/0213(COD)]

Fiskeriutskottet

18 • Slutsatser från Europeiska rådets möte (18 december 2014)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

[2014/2854(RSP)]

67 À • Situationen i Libyen

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

[2014/3018(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag

74 • Den senaste tidens fall av människosmuggling i Medelhavsområdet

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2015/2507(RSP)]

76 • Kvinnor i bolagsstyrelserna

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2015/2509(RSP)]

77 • Europeiska åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet och korruption

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2015/2510(RSP)]
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78 • Övervakning av advokater i EU

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2015/2511(RSP)]



Onsdagen den 14 januari 2015

 

 

09.00 - 11.50     

 

15.00 - 23.00     
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09.00 - 11.50 Debatt

15.00 - 23.00 Debatt

16 • Det lettiska ordförandeskapets arbetsprogram

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2014/2856(RSP)]

52 • De viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, inbegripet den gemensamma
säkerhets- och försvarspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget)

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

[2014/2813(RSP)]

86 À • Den senaste tidens övergrepp i norra Nigeria

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

[2015/2520(RSP)]

Omröstningen kommer att hållas i februari.

57 À • Situationen i Ukraina

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

[2014/2965(RSP)]

75 • Lansering av Europaåret för utveckling

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2015/2508(RSP)]

68 À • Situationen i Egypten

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

[2014/3017(RSP)]

79 À • Fallet med de två italienska marinsoldaterna

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

[2015/2512(RSP)]



Torsdagen den 15 januari 2015

 

 

09.00 - 11.50     

 

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av

demokratiska och rättsstatliga principer (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

22 À • Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2013

Betänkande: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2013

[2014/2159(INI)]

Utskottet för framställningar

I närvaro av Europeiska ombudsmannen, Emily O'Reilly

70 À • Ryssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj

RC B8-0046/2015, B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015,
B8-0051/2015, B8-0055/2015, B8-0059/2015

[2015/2503(RSP)]

83 À • Pakistan, särskilt situationen efter skolattacken i Peshawar

RC B8-0050/2015, B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015,
B8-0058/2015, B8-0060/2015, B8-0062/2015

[2015/2514(RSP)]

72 À • Kirgizistan: lag mot homosexuell propaganda

RC B8-0054/2015, B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015,
B8-0064/2015, B8-0065/2015

[2015/2505(RSP)]

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

22 À - Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2013

Betänkande: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

[2014/2159(INI)]

Utskottet för framställningar

67 À - Situationen i Libyen

Resolutionsförslag

RC B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015,
B8-0032/2015, B8-0033/2015

[2014/3018(RSP)]
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57 À - Situationen i Ukraina

Resolutionsförslag

RC B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015,
B8-0027/2015, B8-0029/2015

[2014/2965(RSP)]

68 À - Situationen i Egypten

Resolutionsförslag

RC B8-0012/2015, B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015,
B8-0026/2015, B8-0028/2015

[2014/3017(RSP)]

79 À - Fallet med de två italienska marinsoldaterna

Resolutionsförslag

RC B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015,
B8-0017/2015

[2015/2512(RSP)]

58 À - Kommissionens arbetsprogram 2015

Resolutionsförslag

RC B8-0001/2015, B8-0001/2015, B8-0007/2015, B8-0034/2015, B8-0035/2015, B8-0037/2015,
B8-0038/2015, B8-0039/2015

[2014/2829(RSP)]

(Debatt: 16/12/2014)

59 À - Yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt
systematiska påtryckningar på medierna

Resolutionsförslag

RC B8-0036/2015, B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015,
B8-0044/2015, B8-0045/2015

[2014/3011(RSP)]

(Debatt: 17/12/2014)
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Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

 
 

Tisdagen den 13 januari 2015

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 23.00

 

 

Onsdagen den 14 januari 2015

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00
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Rådet (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Föredragande :6'

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 (2 x 5') :10'

Europeiska rådet (inklusive repliker) :15'

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

:10'

Rådet (inklusive repliker) :40'

Kommissionen (inklusive repliker) :55'

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 (6 x 5') :30'

Rådet (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

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'

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

:50'

Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Ledamöter :255'

PPE : 71' 30, S&D : 63', ECR : 24' 30, ALDE : 23' 30, GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 17' 30, NI
: 18' 30

Ögonkontaktsförfarandet (6 x 5') :30'



Torsdagen den 15 januari 2015

 

09.00 - 11.50
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Ombudsmannen :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Föredragande :6'

Författare till varje 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'
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20 À • Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer  -
Andrabehandlingsrekommendation: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 7 januari kl. 12.00

12 À • Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)  -
Betänkande: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

- Ändringsförslag Onsdagen den 7 januari kl. 12.00

67 À • Situationen i Libyen - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 12 januari kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 14 januari kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 14 januari kl. 13.00

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

Onsdagen den 14 januari kl. 19.00

86 À • Den senaste tidens övergrepp i norra Nigeria - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Onsdagen den 4 februari kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 9 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 9 februari kl. 20.00

57 À • Situationen i Ukraina - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 12 januari kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 14 januari kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 14 januari kl. 13.00

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

Onsdagen den 14 januari kl. 19.00

68 À • Situationen i Egypten - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 12 januari kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 14 januari kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 14 januari kl. 13.00

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

Onsdagen den 14 januari kl. 19.00

79 À • Fallet med de två italienska marinsoldaterna - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 12 januari kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 13 januari kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 13 januari kl. 20.00

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

Onsdagen den 14 januari kl. 16.00
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22 À • Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2013  - Betänkande: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

- Ändringsförslag Onsdagen den 7 januari kl. 12.00

70 À • Ryssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 12 januari kl. 20.00

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

Onsdagen den 14 januari kl. 13.00

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

Onsdagen den 14 januari kl. 14.00

83 À • Pakistan, särskilt situationen efter skolattacken i Peshawar

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 12 januari kl. 20.00

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

Onsdagen den 14 januari kl. 13.00

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

Onsdagen den 14 januari kl. 14.00

72 À • Kirgizistan: lag mot homosexuell propaganda

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 12 januari kl. 20.00

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

Onsdagen den 14 januari kl. 13.00

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

Onsdagen den 14 januari kl. 14.00

58 À • Kommissionens arbetsprogram 2015 - Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Måndagen den 12 januari kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 14 januari kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 14 januari kl. 13.00

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

Onsdagen den 14 januari kl. 19.00

59 À • Yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt
systematiska påtryckningar på medierna - Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Måndagen den 12 januari kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 14 januari kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 14 januari kl. 13.00

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

Onsdagen den 14 januari kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 9 januari kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 12 januari kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 13 januari 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 14 januari kl. 19.00
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