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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

43 À • EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av
våld mot kvinnor och våld i hemmet

Interimsbetänkande: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

[COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)]

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

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

 (ännu ej antaget)

90 À«««I • EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för
luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global
marknadsbaserad åtgärd från och med 2021

Betänkande: Julie Girling (A8-0258/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om om ändring av
direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för
luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd
från och med 2021

[COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

91 À«««I • Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning,
förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och
energipolitiken fram till 2030

Betänkande: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande
av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning
och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka
och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är
relevant för klimatförändringen

[COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.
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102 À • Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner

Betänkande: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Betänkande om öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner

[2015/2041(INI)]

Utskottet för konstitutionella frågor

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

62 • En rymdstrategi för Europa

Betänkande: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Betänkande om en rymdstrategi för Europa

[2016/2325(INI)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

18 À • Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala
värdekedjorna

Betänkande: Maria Arena (A8-0269/2017)

Betänkande om den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på
de globala värdekedjorna

[2016/2301(INI)]

Utskottet för internationell handel

60 • Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den
europeiska strategin för livslångt lärande

Betänkande: Milan Zver (A8-0252/2017)

Betänkande om akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den
europeiska strategin för livslångt lärande

[2016/2142(INI)]

Utskottet för kultur och utbildning

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

12.30 Uttalande av talmannen

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

44 À«««I • Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen

Betänkande: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av
internetuppkoppling i lokala samhällen

[2016/0287(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

39 À«««I • Åtgärder för att trygga gasförsörjningen

Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att
trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010

[2016/0030(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

92 • Fipronilskandalen och hur EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder
kan förbättras

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2017/2825(RSP)]

115 • Uttalande av talmannen

86 - Begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet

Betänkande: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

Betänkande om begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet

[2017/2063(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

87 - Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget

Förslag till beslut

B8-0503/2017

[2017/2132(INS)]

Artikel 120 i arbetsordningen
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100 À - Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor

[2017/2833(RSO)]

31 ««« - Avtal mellan EU och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och
livsmedel

Rekommendation: David Borrelli (A8-0254/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och
Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

[2016/0252(NLE)]

Utskottet för internationell handel

65 ««« - Avtal mellan EU och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter

Rekommendation: David Borrelli (A8-0256/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan
Europeiska unionen och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter

[2016/0293(NLE)]

Utskottet för internationell handel

61 - Genomförande av medlingsdirektivet

Betänkande: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008
om vissa aspekter på medling på privaträttens område (medlingsdirektivet)

[2016/2066(INI)]

Utskottet för rättsliga frågor

76 - Franchising inom detaljhandeln

Betänkande: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

Betänkande om franchising inom detaljhandeln

[2016/2244(INI)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

62 - En rymdstrategi för Europa

Betänkande: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

[2016/2325(INI)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

60 - Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för
livslångt lärande

Betänkande: Milan Zver (A8-0252/2017)

[2016/2142(INI)]

Utskottet för kultur och utbildning

70 À«««I - Upphävande av föråldrade förordningar om sektorerna för inlandssjöfart och för godstransporter på
väg

Betänkande: Karima Delli (A8-0228/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 1101/89 och förordningarna (EG) nr 2888/2000 och (EG) nr 685/2001

[2016/0368(COD)]

Utskottet för transport och turism
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44 À«««I - Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen

Betänkande: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

[2016/0287(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

39 À«««I - Åtgärder för att trygga gasförsörjningen

Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

[2016/0030(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

79 À - Valfångst i Norge

Resolutionsförslag

B8-0499/2017

[2017/2712(RSP)]

(Debatt: 06/07/2017)

43 À - EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor
och våld i hemmet

Interimsbetänkande: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

[COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)]

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

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

 (ännu ej antaget)

18 À - Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna

Betänkande: Maria Arena (A8-0269/2017)

[2016/2301(INI)]

Utskottet för internationell handel

53 • Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till unionens allmänna budget –
budgetåret 2018

Uttalande av rådet

[2017/2720(RSP)]

27 À • Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp

Betänkande: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten
2008/944/Gusp

[2017/2029(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

93 • Situationen i Nordkorea

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

[2017/2826(RSP)]



 

Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
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94 • Den senaste utvecklingen på migrationsområdet

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

[2017/2827(RSP)]

112 À • Förbindelserna mellan Turkiet och EU

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

[2017/2840(RSP)]

Omröstningen kommer att hållas under sammanträdesperioden oktober I

103 • Situationen i Venezuela

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

[2017/2834(RSP)]

33 À • EU:s politiska förbindelser med Latinamerika

Betänkande: Javi López (A8-0268/2017)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Latinamerika

[2017/2027(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

25 • EU:s politiska förbindelser med Indien

Betänkande: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Indien

[2017/2025(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

12 À • Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer

Betänkande: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Betänkande om korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer

[2017/2028(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor



Onsdagen den 13 september 2017

 

 

09.00 - 11.50     PRIORITERAD DEBATT

 

12.00 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.50 PRIORITERAD DEBATT

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

38 • Tillståndet i unionen

Uttalande av kommissionens ordförande

[2017/2709(RSP)]

78 ««« - Multilateralt avtal om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA)

Rekommendation: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det multilaterala avtalet
mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina,
Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien,
Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas
övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA)

[15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)]

Utskottet för transport och turism

73 « - Kontrollåtgärder för akryloylfentanyl

Betänkande: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa N-(1-fenetylpiperidin-4-yl)-N-
fenylakrylamid (akryloylfentanyl) kontrollåtgärder

[08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)]

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

25 - EU:s politiska förbindelser med Indien

Betänkande: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

[2017/2025(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

83 - Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien

Betänkande: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens
solidaritetsfond för att ge stöd till Italien

[COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)]

Budgetutskottet

84 - Förslag till ändringsbudget nr 4/2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond
för Italien

Betänkande: Jens Geier (A8-0281/2017)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2017 för
budgetåret 2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien

[11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)]

Budgetutskottet
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82 - Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/002
FI/Microsoft 2

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2)

[COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)]

Budgetutskottet

90 À«««I - EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet
och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021

Betänkande: Julie Girling (A8-0258/2017)

[COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

91 À«««I - Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030

Betänkande: Norbert Lins (A8-0262/2017)

[COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

74 À«««I - Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland

Betänkande: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning
(EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland

[COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)]

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

108 À - Invändning i enlighet med artikel 105: Kommissionens delegerade förordning av den 2 juni 2017 om
komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda
sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll

B8-0497/2017

[2017/2836(RSP)]

88 À - Invändning i enlighet med artikel 106: utkast till kommissionens genomförandebeslut om
godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har
framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4

B8-0498/2017

[2017/2780(RSP)]

109 À - Invändning i enlighet med artikel 106: utkast till kommissionens genomförandeförordning (EU) .../...
om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/6 om särskilda villkor för import
av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i
Fukushima

B8-0502/2017

[2017/2837(RSP)]

81 À - Förslag till ändringsbudget nr 3/2017: budgetresurser för sysselsättningsinitiativet för unga;
tjänsteförteckningar för Acer och Sesar2

Betänkande: Jens Geier (A8-0282/2017)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2017 för
budgetåret 2017 om en ökning av budgetresurserna för sysselsättningsinitiativet för unga för att minska
ungdomsarbetslösheten i Europeiska unionen och en uppdatering av tjänsteförteckningarna för den
decentraliserade byrån Acer och för det gemensamma företaget Sesar2

[11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)]

Budgetutskottet



 

15.00 - 23.00     
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27 À - Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp

Betänkande: Bodil Valero (A8-0264/2017)

[2017/2029(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

33 À - EU:s politiska förbindelser med Latinamerika

Betänkande: Javi López (A8-0268/2017)

[2017/2027(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

12 À - Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer

Betänkande: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

[2017/2028(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

104 • Dieselgate: skärpning av EU:s miljö-, hälso- och konsumenträttsstandarder i
samband med aktuella åtgärder i medlemsstaterna, bl.a. Tyskland och Österrike

Debatt om en aktuell fråga (artikel 153a i arbetsordningen)

[2017/2835(RSP)]

85 • Brandsäkerhet i byggnader

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2017/2764(RSP)]

71 À«««I • Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Betänkande: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av
medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för
produkter och tjänster

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

57 À«««I • Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk
statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet för perioden 2018–2020

[COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

75 À«««I • Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande

Betänkande: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr
346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande

[COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor



 
Gemensam debatt - Handel med Chile

 
Slut på den gemensamma debatten
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111 • Orkanen Irma

Uttalande av kommissionen

[2017/2839(RSP)]

89 À«««I • En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa
bestånd

Betänkande: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av
en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd
och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr
1342/2008

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Fiskeriutskottet

56 À • Framtiden för Erasmus+-programmet

Muntlig fråga

Petra Kammerevert (O-000062/2017 - B8-0326/2017)
Utskottet för kultur och utbildning
Kommissionen
Framtiden för programmet Erasmus+

[2017/2740(RSP)]

15 À • Modernisering av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile

Betänkande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och
utrikestjänsten avseende förhandlingarna om moderniseringen av handelspelaren i
associeringsavtalet mellan EU och Chile

[2017/2057(INI)]

Utskottet för internationell handel

14 ««« • Avtal mellan EU och Chile om handel med ekologiska produkter

Rekommendation: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan
Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter

[05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)]

Utskottet för internationell handel

16 ««« • Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Chile (Kroatiens anslutning)

Rekommendation: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens
och dess medlemsstaters vägnar av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om
upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, med anledning av
Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

[06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)]

Utskottet för internationell handel
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Torsdagen den 14 september 2017

 

 

08.30 - 11.20     

 

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av

demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
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08.30 - 11.20 Debatt

11.30 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 16.00 Större interpellationer

59 À • En ny kompetensagenda för Europa

Betänkande: Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017)

Betänkande om en ny kompetensagenda för Europa

[2017/2002(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet för kultur och utbildning

99 • Nordstream 2

Uttalande av kommissionen

[2017/2832(RSP)]

96 À • Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha

RC B8-0506/2017, B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017,
B8-0510/2017, B8-0511/2017

[2017/2829(RSP)]

97 À • Gabon: förtryck av oppositionen

RC B8-0512/2017, B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017,
B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017

[2017/2830(RSP)]

98 À • Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane
Chaithad

RC B8-0513/2017, B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017,
B8-0521/2017, B8-0523/2017

[2017/2831(RSP)]

110 À • Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya

RC B8-0525/2017, B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017,
B8-0530/2017, B8-0531/2017

[2017/2838(RSP)]



11.30 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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71 À«««I - Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Betänkande: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

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

14 ««« - Avtal mellan EU och Chile om handel med ekologiska produkter

Rekommendation: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

[05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)]

Utskottet för internationell handel

16 ««« - Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Chile (Kroatiens anslutning)

Rekommendation: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

[06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)]

Utskottet för internationell handel

15 À - Modernisering av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile

Betänkande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

[2017/2057(INI)]

Utskottet för internationell handel

57 À«««I - Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

[COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

75 À«««I - Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande

Betänkande: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

[COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

89 À«««I - En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd

Betänkande: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Fiskeriutskottet

117 «««I - Upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred

Betänkande: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett instrument som bidrar
till stabilitet och fred

[COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)]

Utskottet för utrikesfrågor

Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c



 

15.00 - 16.00
 

Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)
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102 À - Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner

Betänkande: Sven Giegold (A8-0133/2017)

[2015/2041(INI)]

Utskottet för konstitutionella frågor

56 À - Framtiden för Erasmus+-programmet

Resolutionsförslag

B8-0495/2017

[2017/2740(RSP)]

59 À - En ny kompetensagenda för Europa

Betänkande: Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017)

[2017/2002(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet för kultur och utbildning

106 • O-000061/2017

B8-0325/2017
[2017/2843(RSP)]

107 • O-000063/2017

B8-0327/2017
[2017/2842(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 162 i arbetsordningen) 

Tidsfrister
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Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 11 september 2017

 

17.00 - 23.00

 

 

Tisdagen den 12 september 2017

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 23.00

 

16 16Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

608.828/OJ 608.828/OJ

Kommissionen (inklusive repliker) :35'

Föredragande (4 x 6') :24'

Föredragande av yttrande (6 x 1') :6'

Föredragande (artikel 52.2 i arbetsordningen) (4 x 4') :16'

Ögonkontaktsförfarandet (7 x 5') :35'

Ledamöter :105'

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

Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Föredragande (2 x 6') :12'

Föredragande av yttrande (5 x 1') :5'

Ögonkontaktsförfarandet (3 x 5') :15'

Ledamöter :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6', ENF : 6', NI : 3'
30

Rådet (inklusive repliker) :10'

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

:60'

Kommissionen (inklusive repliker) :5'

Föredragande (2 x 6') :12'

Föredragande av yttrande :1'

Ordförande för budgetutskottet :3'

Föredragande av budgeten (2 x 3') :6'

Föredragande (artikel 52.2 i arbetsordningen) (2 x 4') :8'

Ögonkontaktsförfarandet (8 x 5') :40'

Ledamöter :209' 30

PPE : 57', S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 19' 30, GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 12' 30, ENF :
12', NI : 6' 30



Onsdagen den 13 september 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

Torsdagen den 14 september 2017

 

08.30 - 11.20

 

15.00 - 16.00

 

17 17Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

608.828/OJ 608.828/OJ

Kommissionens ordförande (inklusive repliker) :40'

Rådet (inklusive repliker) :5'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI :
3' 30

Rådet (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :55'

Föredragande (5 x 6') :30'

Föredragande av yttrande (7 x 1') :7'

Frågeställare (utskott) :5'

Talare i debatten om aktuella frågor :4'

Ögonkontaktsförfarandet (8 x 5') :40'

Ledamöter :209' 30

PPE : 57', S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 19' 30, GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 12' 30, ENF :
12', NI : 6' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :35'

Föredragande (2 x 6') :12'

Föredragande av yttrande :1'

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

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Ögonkontaktsförfarandet (artikel 135 i arbetsordningen) (4 x 2') :8'

Ledamöter :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Frågeställare (större interpellation) (2 x 2') :4'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Ledamöter :21'

PPE : 3', S&D : 3', ECR : 2' 30, ALDE : 2' 30, GUE/NGL : 2', Verts/ALE : 2', EFDD : 2', ENF : 2', NI : 2'
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43 À • EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och
våld i hemmet  - Interimsbetänkande: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

- Ändringsförslag Onsdagen den 6 september kl. 13.00

90 À • EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och
förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021  - Betänkande:
Julie Girling (A8-0258/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Fredagen den 8 september kl. 12.00

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

Tisdagen den 12 september kl. 16.00

91 À • Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning
och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030  - Betänkande: Norbert Lins
(A8-0262/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Fredagen den 8 september kl. 12.00

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

Tisdagen den 12 september kl. 16.00

102 À • Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner  - Betänkande: Sven Giegold (A8-0133/2017)

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

Tisdagen den 12 september kl. 14.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Onsdagen den 13 september kl. 12.00

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

Onsdagen den 13 september kl. 19.00

18 À • Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna  -
Betänkande: Maria Arena (A8-0269/2017)

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

Onsdagen den 6 september kl. 13.00

44 À • Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen  - Betänkande: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 september kl. 13.00

39 À • Åtgärder för att trygga gasförsörjningen  - Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 september kl. 13.00

100 À • Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor

- Ändringsförslag Måndagen den 11 september kl. 19.00

70 À • Upphävande av föråldrade förordningar om sektorerna för inlandssjöfart och för godstransporter på väg
- Betänkande: Karima Delli (A8-0228/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 september kl. 13.00



 

Onsdagen den 13 september 2017

 

19 19Tidsfrister

608.828/OJ 608.828/OJ

79 À • Valfångst i Norge - Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Onsdagen den 6 september kl. 13.00

- Ändringsförslag till resolutionsförslaget Fredagen den 8 september kl. 12.00

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

Måndagen den 11 september kl. 19.00

27 À • Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp  - Betänkande: Bodil
Valero (A8-0264/2017)

- Ändringsförslag Onsdagen den 6 september kl. 13.00

112 À • Förbindelserna mellan Turkiet och EU - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Onsdagen den 27 september kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 2 oktober kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 2 oktober kl. 20.00

33 À • EU:s politiska förbindelser med Latinamerika  - Betänkande: Javi López (A8-0268/2017)

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

Onsdagen den 6 september kl. 13.00

12 À • Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer  - Betänkande: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

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

Torsdagen den 7 september kl. 12.00

74 À • Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland  - Betänkande: Jussi Halla-aho
(A8-0065/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 september kl. 13.00

108 À • Invändning i enlighet med artikel 105: Kommissionens delegerade förordning av den 2 juni 2017 om
komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda
sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll

- Ändringsförslag Måndagen den 11 september kl. 19.00

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

Tisdagen den 12 september kl. 16.00

88 À • Invändning i enlighet med artikel 106: utkast till kommissionens genomförandebeslut om godkännande
för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den
genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4

- Ändringsförslag Måndagen den 11 september kl. 19.00

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

Tisdagen den 12 september kl. 16.00

109 À • Invändning i enlighet med artikel 106: utkast till kommissionens genomförandeförordning (EU) .../... om
ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/6 om särskilda villkor för import av foder
och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima

- Ändringsförslag Måndagen den 11 september kl. 19.00

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

Tisdagen den 12 september kl. 16.00

81 À • Förslag till ändringsbudget nr 3/2017: budgetresurser för sysselsättningsinitiativet för unga;
tjänsteförteckningar för Acer och Sesar2  - Betänkande: Jens Geier (A8-0282/2017)

- Ändringsförslag Fredagen den 8 september kl. 12.00
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71 À • Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster  - Betänkande: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 september kl. 13.00

57 À • Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020  - Betänkande: Roberto Gualtieri
(A8-0158/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 september kl. 13.00

75 À • Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande  - Betänkande: Sirpa
Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 september kl. 13.00

89 À • En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd  - Betänkande:
Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Måndagen den 11 september kl. 19.00

56 À • Framtiden för Erasmus+-programmet - Muntlig fråga (O-000062/2017 - B8-0326/2017)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 6 september kl. 13.00

- Ändringsförslag till resolutionsförslaget Måndagen den 11 september kl. 19.00

15 À • Modernisering av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile  - Betänkande: Inmaculada
Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

- Ändringsförslag Måndagen den 11 september kl. 19.00

59 À • En ny kompetensagenda för Europa  - Betänkande: Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017)

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

Onsdagen den 6 september kl. 13.00

96 À • Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 11 september kl. 20.00

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

Onsdagen den 13 september kl. 13.00

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

Onsdagen den 13 september kl. 14.00

97 À • Gabon: förtryck av oppositionen

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 11 september kl. 20.00

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

Onsdagen den 13 september kl. 13.00

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

Onsdagen den 13 september kl. 14.00

98 À • Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 11 september kl. 20.00

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

Onsdagen den 13 september kl. 13.00

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

Onsdagen den 13 september kl. 14.00
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110 À • Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 11 september kl. 20.00

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

Onsdagen den 13 september kl. 13.00

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

Onsdagen den 13 september kl. 14.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 8 september kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 11 september kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 12 september 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 13 september kl. 19.00
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