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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

29 «««I • Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för
transporter på väg

Betänkande: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för
utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer i mobila maskiner som inte
är avsedda att användas för transporter på väg

[2014/0268(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

34 À • Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden

Betänkande: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Betänkande om flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden

[2015/2321(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

78 • Ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet

Muntlig fråga

Thomas Händel (O-000094/2016 - B8-0709/2016)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Kommissionen
Ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet

[2016/2793(RSP)]

77 À«««I • Energieffektivitetsmärkning

Betänkande: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlmenttes och rådets förordning om fastställande av
en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.



Gemensam debatt - En ny handelsstrategi och mänskliga, sociala och miljöanknutna

rättigheter

 
Slut på den gemensamma debatten

 

Kortfattad redogörelse för följande betänkande:
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25 À • Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar

Betänkande: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Betänkande om genomförande av parlamentets rekommendationer från 2010 om
sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar

[2015/2038(INI)]

Utskottet för internationell handel

68 À • En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar

Betänkande: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Betänkande om en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och
investeringar

[2015/2105(INI)]

Utskottet för internationell handel

23 À • Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser

Betänkande: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Betänkande om kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser

[2015/2340(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

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



Tisdagen den 5 juli 2016

 

 

08.30 - 12.50     

 

PRIORITERAD DEBATT

 

13.00 - 14.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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08.30 - 12.50 Debatt

13.00 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

52 • Sammanfattning av det nederländska rådsordförandeskapet

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2016/2709(RSP)]

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

50 • Slutsatser från Europeiska rådets möte (28–29 juni 2016)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Avtal mellan EU och Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

Rekommendation: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet
mellan Europeiska unionen och Republiken Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

[2015/0199(NLE)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

29 «««I - Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg

Betänkande: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

34 À - Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden

Betänkande: Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

25 À - Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar

Betänkande: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Utskottet för internationell handel

68 À - En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar

Betänkande: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Utskottet för internationell handel
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23 À - Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser

Betänkande: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

26 À • Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet:
parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag

Betänkande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Betänkande om förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020
efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag

[2015/2353(INI)]

Budgetutskottet

56 À • Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
(TAXE 2)

Betänkande: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Betänkande om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande
effekt

[2016/2038(INI)]

Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande
effekt (TAXE 2)

21 À«««I • Europeisk gräns- och kustbevakning

Betänkande: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk
gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004,
förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

55 À«««II • Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen

Andrabehandlingsrekommendation: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en
hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

47 À • Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020

Uttalande av kommissionen

[2016/2695(RSP)]



Gemensam debatt - Byråerna för sjöfart och fiske

 
Slut på den gemensamma debatten
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20 À«««I • Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Betänkande: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Utskottet för transport och turism

22 À«««I • Gemenskapens kontrollorgan för fiske

Betänkande: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av rådets förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av Gemenskapens
kontrollorgan för fiske

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Fiskeriutskottet

62 «««I • Sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning (Olaf)

Betänkande: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för
övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Budgetkontrollutskottet



Onsdagen den 6 juli 2016

 

 

09.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 12.20 Debatt

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

51 • Det slovakiska ordförandeskapets arbetsprogram

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2016/2710(RSP)]

71 À • Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017

Uttalande av kommissionen

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram

Rekommendation: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och
samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om
de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

58 - Förslag till ändringsbudget nr 2/2016: Överskott från 2015

Betänkande: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2016 för
budgetåret 2016: Införande av överskottet från budgetåret 2015

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Budgetutskottet

55 À«««II - Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen

Andrabehandlingsrekommendation: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

77 À«««I - Energieffektivitetsmärkning

Betänkande: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

21 À«««I - Europeisk gräns- och kustbevakning

Betänkande: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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20 À«««I - Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Betänkande: Michael Cramer (A8-0215/2016)

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Utskottet för transport och turism

22 À«««I - Gemenskapens kontrollorgan för fiske

Betänkande: Alain Cadec (A8-0068/2016)

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Fiskeriutskottet

62 «««I - Sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

Betänkande: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Budgetkontrollutskottet

26 À - Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets
synpunkter inför kommissionens förslag

Betänkande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

[2015/2353(INI)]

Budgetutskottet

56 À - Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)

Betänkande: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

[2016/2038(INI)]

Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)

47 À - Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020

Resolutionsförslag

RC B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016,
B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017

Resolutionsförslag

RC B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016,
B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016

Resolutionsförslag

RC B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Debatt: 08/06/2016)

81 À - Invändning enligt artikel 105.4: EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vad
gäller Vitryssland

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]



 

15.00 - 23.00     
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92 À - Invändning enligt artikel 105.4: Att fastställa minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik

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

[2016/2813(RSP)]

97 • Nya initiativ för fredsprocessen i Mellanöstern

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

[2016/2818(RSP)]

85 • Ny EU-strategi för Kina

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

[2016/2803(RSP)]

80 • Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2015

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

[2016/2796(RSP)]

65 À • FN:s generalförsamlings 71:a session

Betänkande: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s
generalförsamlings 71:a session

[2016/2020(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

88 • Skydd av visselblåsare

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2016/2806(RSP)]

86 • Baselkommitténs översyn av schablonmetoden för kreditrisk

Uttalande av kommissionen

[2016/2804(RSP)]

82 À • Invändning enligt artikel 106: Godkända hälsopåståenden om livsmedel

[2016/2708(RPS)]



Torsdagen den 7 juli 2016

 

 

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

15.00 - 17.00 Debatt

37 À • Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning

Betänkande: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Betänkande om genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, med särskilt beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s
kommitté för konventionen

[2015/2258(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

89 À • Situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi

RC B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016,
B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Bahrain

RC B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016,
B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket

RC B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016,
B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

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

65 À - FN:s generalförsamlings 71:a session

Betänkande: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor



 

15.00 - 17.00     
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37 À - Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Betänkande: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

82 À - Invändning enligt artikel 106: Godkända hälsopåståenden om livsmedel

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Icke-tariffära hinder för livsmedelsexportörer på EU:s inre marknad

Muntlig fråga

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Kommissionen
Icke-tariffära hinder för livsmedelsexportörer på EU:s inre marknad

[2016/2681(RSP)]

76 • Överföring av personuppgifter till Kina

Uttalande av kommissionen

[2016/2762(RSP)]

94 • Tillämpningen av lagen om minimilön i transportsektorn

Uttalande av kommissionen

[2016/2815(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 162 i arbetsordningen) 

Tidsfrister
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Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 4 juli 2016

 

17.00 - 23.00

 

 

Tisdagen den 5 juli 2016

 

08.30 - 12.50

 

15.00 - 23.00
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Kommissionen (inklusive repliker) :35'

Föredragande (5 x 6') :30'

Föredragande av yttrande (13 x 1') :13'

Föredragande (artikel 52.2 i arbetsordningen) :4'

Frågeställare (utskott) :5'

Ledamöter :105' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7' 30, ENF : 6' 30, NI
: 4'

Ögonkontaktsförfarandet (6 x 5') :30'

Europeiska rådet (inklusive repliker) :15'

Rådet (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :30'

Ledamöter :135'

PPE : 35' 30, S&D : 31' 30, ECR : 13' 30, ALDE : 13', GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 9', ENF : 8',
NI : 4' 30

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Kommissionen (inklusive repliker) :45'

Föredragande (9 x 6') :54'

Föredragande av yttrande (17 x 1') :17'

Ledamöter :211'

PPE : 57', S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 20', GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 14', ENF : 12',
NI : 6'

Ögonkontaktsförfarandet (7 x 5') :35'



Onsdagen den 6 juli 2016

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 23.00

 

 

Torsdagen den 7 juli 2016

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 17.00
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585.204/OJ 585.204/OJ

Rådet (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

Ledamöter :105' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7' 30, ENF : 6' 30, NI
: 4'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Rådet (inklusive repliker) :10'

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

:40'

Kommissionen (inklusive repliker) :30'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande :1'

Frågeställare (utskott) :5'

Ledamöter :225' 30

PPE : 61' 30, S&D : 54', ECR : 22' 30, ALDE : 21' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12' 30, NI : 6' 30

Ögonkontaktsförfarandet (8 x 5') :40'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande (9 x 1') :9'

Författare till varje resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) :1'

Ledamöter :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

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

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

Frågeställare (utskott) :5'

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 (3 x 5') :15'



Tidsfrister

 
 

Måndagen den 4 juli 2016

 

 

Tisdagen den 5 juli 2016
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34 À • Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden  - Betänkande: Brando Benifei
(A8-0204/2016)

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

Onsdagen den 29 juni kl. 12.00

77 À • Energieffektivitetsmärkning  - Betänkande: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- Ändringsförslag Måndagen den 4 juli kl. 19.00

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

Tisdagen den 5 juli kl. 16.00

25 À • Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar  - Betänkande: Eleonora
Forenza (A8-0217/2016)

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

Onsdagen den 29 juni kl. 12.00

68 À • En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar  - Betänkande: Tiziana Beghin
(A8-0220/2016)

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

Torsdagen den 30 juni kl. 18.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Måndagen den 4 juli kl. 19.00

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

Måndagen den 4 juli kl. 19.00

23 À • Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser  - Betänkande: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

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

Onsdagen den 29 juni kl. 12.00

26 À • Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets
synpunkter inför kommissionens förslag  - Betänkande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

- Ändringsförslag Måndagen den 4 juli kl. 19.00

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

Tisdagen den 5 juli kl. 16.00

56 À • Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)  - Betänkande:
Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

- Ändringsförslag Måndagen den 4 juli kl. 19.00

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

Tisdagen den 5 juli kl. 16.00

21 À • Europeisk gräns- och kustbevakning  - Betänkande: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Ändringsförslag Måndagen den 4 juli kl. 20.00

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

Tisdagen den 5 juli kl. 16.00



 

Onsdagen den 6 juli 2016
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55 À • Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen  -
Andrabehandlingsrekommendation: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 29 juni kl. 12.00

47 À • Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020 - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 29 juni kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 4 juli kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 4 juli kl. 20.00

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

Tisdagen den 5 juli kl. 16.00

20 À • Europeiska sjösäkerhetsbyrån  - Betänkande: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Ändringsförslag Fredagen den 1 juli kl. 12.00

22 À • Gemenskapens kontrollorgan för fiske  - Betänkande: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- Ändringsförslag Fredagen den 1 juli kl. 12.00

71 À • Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017 - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 4 juli kl. 18.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 5 juli kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 5 juli kl. 13.00

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

Tisdagen den 5 juli kl. 19.00

72 À • Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 - Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Onsdagen den 29 juni kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 4 juli kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 4 juli kl. 20.00

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

Tisdagen den 5 juli kl. 16.00

81 À • Invändning enligt artikel 105.4: EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vad gäller
Vitryssland

- Ändringsförslag Måndagen den 4 juli kl. 19.00

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

Tisdagen den 5 juli kl. 16.00

92 À • Invändning enligt artikel 105.4: Att fastställa minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder

- Ändringsförslag Måndagen den 4 juli kl. 19.00

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

Tisdagen den 5 juli kl. 16.00

65 À • FN:s generalförsamlings 71:a session  - Betänkande: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

- Ändringsförslag Onsdagen den 29 juni kl. 12.00

82 À • Invändning enligt artikel 106: Godkända hälsopåståenden om livsmedel

- Ändringsförslag Måndagen den 4 juli kl. 19.00



Torsdagen den 7 juli 2016

 

Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
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37 À • Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  - Betänkande:
Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Ändringsförslag Måndagen den 4 juli kl. 19.00

89 À • Situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 4 juli kl. 20.00

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

Onsdagen den 6 juli kl. 13.00

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

Onsdagen den 6 juli kl. 14.00

90 À • Bahrain

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 4 juli kl. 20.00

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

Onsdagen den 6 juli kl. 13.00

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

Onsdagen den 6 juli kl. 14.00

91 À • Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 4 juli kl. 20.00

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

Onsdagen den 6 juli kl. 13.00

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

Onsdagen den 6 juli kl. 14.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 1 juli kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 4 juli kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 5 juli 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 6 juli kl. 19.00
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