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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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Onsdagen den 22 juni 2016 1

15.00 - 15.30 Högtidligt möte 1

Anförande av Reuven Rivlin, Staten Israels president 1

15.30 - 23.00 1

Arbetsplan 1

Massakrer i östra Kongo - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik 1

Att förebygga radikalisering som leder till våldsam extremism och terrorism - Uttalanden av rådet och
kommissionen 1

Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa
bestånd - Uttalande av kommissionen 1

USA-sanktioner som påverkar EU-företags verksamhet i Iran - Muntlig fråga (O-000082/2016 -
B8-0706/2016) 1

Gemensam debatt - Förmögenhetsförhållanden för internationella par 1

Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars
förmögenhetsförhållanden  - Betänkande: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016) 1

Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om
förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap  - Betänkande: Jean-Marie Cavada
(A8-0208/2016) 2

Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020)  - Betänkande:
Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016) 2

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen) 2

Torsdagen den 23 juni 2016 3

09.00 - 10.50 3

Gemensam debatt - Energi 3

Lägesrapport om förnybar energi  - Betänkande: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016) 3

Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet  - Betänkande: Markus Pieper (A8-0199/2016) 3

11.00 - 11.30 Högtidligt möte 3

Anförande av Mahmoud Abbas, den palestinska myndighetens president 3

11.30 - 13.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar 3

Utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid
tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt 3

Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (ramavtal)  - Rekommendation: Ramona
Nicole Mănescu (A8-0193/2016) 3

Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (utvidgningen 2004)  - Rekommendation:
Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016) 4

Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Bulgariens och Rumäniens anslutning)  -
Rekommendation: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016) 4

Avtal EU-Monaco om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton  - Betänkande: Andreas
Schwab (A8-0206/2016) 4

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/012
BE/Hainaut Machinery  - Betänkande: Victor Negrescu (A8-0207/2016) 4

Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk  - Betänkande: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 4

Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa
bestånd  - Betänkande: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015) 5

Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars
förmögenhetsförhållanden  - Betänkande: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016) 5
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Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om
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Massakrer i östra Kongo - Resolutionsförslag 5

Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020)  - Betänkande:
Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016) 5
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15.00 - 15.30 Högtidligt möte

15.30 - 23.00 Debatt

32 • Anförande av Reuven Rivlin, Staten Israels president

1 • Arbetsplan

35 À • Massakrer i östra Kongo

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

[2016/2770(RSP)]

37 • Att förebygga radikalisering som leder till våldsam extremism och terrorism

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2016/2795(RSP)]

36 • Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det
fiske som utnyttjar dessa bestånd

Uttalande av kommissionen

[2016/2780(RSP)]

34 • USA-sanktioner som påverkar EU-företags verksamhet i Iran

Muntlig fråga

Bernd Lange, Marietje Schaake (O-000082/2016 - B8-0706/2016)
Utskottet för internationell handel
Kommissionen
USA-sanktioner som påverkar EU-företags verksamhet i Iran

[2016/2677(RSP)]

22 À« • Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål
om makars förmögenhetsförhållanden

Betänkande: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig
lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden

[COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)]

Utskottet för rättsliga frågor



 
Slut på den gemensamma debatten
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21 À« • Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av
domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Betänkande: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig
lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga
verkningar av registrerade partnerskap

[COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)]

Utskottet för rättsliga frågor

5 À • Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete
(Utbildning 2020)

Betänkande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Betänkande om uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete
(Utbildning 2020)

[2015/2281(INI)]

Utskottet för kultur och utbildning

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



Torsdagen den 23 juni 2016

 

 

09.00 - 10.50     
 
Gemensam debatt - Energi

 
Slut på den gemensamma debatten

 

11.00 - 11.30     Högtidligt möte

 

11.30 - 13.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 10.50 Debatt

11.00 - 11.30 Högtidligt möte

11.30 - 13.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

17 À • Lägesrapport om förnybar energi

Betänkande: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Betänkande om lägesrapporten om förnybar energi

[2016/2041(INI)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

30 À • Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet

Betänkande: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Betänkande om genomföranderapporten om energieffektivitetsdirektivet
(2012/27/EU)

[2015/2232(INI)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

27 • Anförande av Mahmoud Abbas, den palestinska myndighetens president

33 À - Utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser och
missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande
och skatteflykt

[2016/2725(RSO)]

7 ««« - Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (ramavtal)

Rekommendation: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om
upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
Republiken Libanon, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon
om de allmänna principerna för Republiken Libanons deltagande i unionsprogram

[16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor
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8 ««« - Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (utvidgningen 2004)

Rekommendation: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet
om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands,
Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Ungerns, Republiken Maltas, Republiken
Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

[13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

9 ««« - Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Bulgariens och Rumäniens
anslutning)

Rekommendation: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet
om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till
Europeiska unionen

[13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

25 « - Avtal EU-Monaco om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Betänkande: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av
ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder
likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG

[COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

26 - Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/012
BE/Hainaut Machinery

Betänkande: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

[COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)]

Budgetutskottet

16 «««I - Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk

Betänkande: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för
blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av förordning (EG) nr 302/2009

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Fiskeriutskottet

Slutomröstning

(Debatt: 18/01/2016, omröstning: 19/01/2016)
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12 «««I - Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som
utnyttjar dessa bestånd

Betänkande: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan
för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, om
ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr
1098/2007

[COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)]

Fiskeriutskottet

Slutomröstning

(Debatt: 27/04/2015, omröstning: 28/04/2015)

22 À« - Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars
förmögenhetsförhållanden

Betänkande: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

[COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)]

Utskottet för rättsliga frågor

21 À« - Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om
förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Betänkande: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

[COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)]

Utskottet för rättsliga frågor

35 À - Massakrer i östra Kongo

Resolutionsförslag

RC B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016,
B8-0808/2016, B8-0809/2016

[2016/2770(RSP)]

5 À - Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020)

Betänkande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

[2015/2281(INI)]

Utskottet för kultur och utbildning

17 À - Lägesrapport om förnybar energi

Betänkande: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

[2016/2041(INI)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

30 À - Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet

Betänkande: Markus Pieper (A8-0199/2016)

[2015/2232(INI)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi



 

 
Talartid (artikel 162 i arbetsordningen) 
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Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

 
 

Onsdagen den 22 juni 2016

 

15.30 - 23.00

 

 

Torsdagen den 23 juni 2016

 

09.00 - 10.50
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Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant
(inklusive repliker)

:10'

Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :35'

Föredragande (2 x 6') :12'

Frågeställare (utskott) :5'

Ledamöter :195' 30

PPE : 52' 30, S&D : 46' 30, ECR : 19' 30, ALDE : 18' 30, GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 13',
ENF : 11', NI : 6'

Ögonkontaktsförfarandet (6 x 5') :30'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Föredragande (2 x 6') :12'

Föredragande av yttrande (4 x 1') :4'

Ledamöter :45'

PPE : 9' 30, S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 2' 30

Ögonkontaktsförfarandet :5'



Tidsfrister

 
 

Onsdagen den 22 juni 2016

 

 

Torsdagen den 23 juni 2016
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35 À • Massakrer i östra Kongo - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Fredagen den 17 juni kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 21 juni kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 21 juni kl. 13.00

22 À • Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars
förmögenhetsförhållanden  - Betänkande: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

- Ändringsförslag Måndagen den 20 juni kl. 12.00

21 À • Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om
förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap  - Betänkande: Jean-Marie Cavada
(A8-0208/2016)

- Ändringsförslag Måndagen den 20 juni kl. 12.00

5 À • Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020)  -
Betänkande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution

Onsdagen den 15 juni kl. 12.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Måndagen den 20 juni kl. 12.00

17 À • Lägesrapport om förnybar energi  - Betänkande: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution

Onsdagen den 15 juni kl. 12.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Måndagen den 20 juni kl. 12.00

30 À • Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet  - Betänkande: Markus Pieper (A8-0199/2016)

- Ändringsförslag Onsdagen den 15 juni kl. 12.00

33 À • Utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden
vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt

- Ändringsförslag Onsdagen den 22 juni kl. 20.00



Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
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- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 21 juni kl. 19.00
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