
04/10/17 611.537/OJ

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET

2014 2019

Plenarhandling

FÖREDRAGNINGSLISTA

2–5 oktober 2017
Strasbourg



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 - 21.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

12 À«««I • Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i
konventionsområdet för Iccat

Betänkande: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av
förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för
Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring
av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007

[2016/0187(COD)]

Fiskeriutskottet

22 À • Kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU

Betänkande: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Betänkande om kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga
sektorn i EU

[2017/2008(INI)]

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

10 À • Det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna

Betänkande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Betänkande om det krympande utrymmet för det civila samhället i
utvecklingsländerna

[2016/2324(INI)]

Utskottet för utveckling

30 À • Bekämpning av it-brottslighet

Betänkande: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Betänkande om kampen mot it-brottslighet

[2017/2068(INI)]

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

48 À • EU:s politiska förbindelser med Asean

Betänkande: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Asean

[2017/2026(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

2 • Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
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Tisdagen den 3 oktober 2017

 

 

09.00 - 11.50     

 

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 - 23.00 Debatt

59 À • Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket

[2017/2847(RSP)]

59 À - Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket

Resolutionsförslag

B8-0538/2017, B8-0539/2017

[2017/2847(RSP)]

34 À«««I - Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Betänkande: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EG om
begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

[2017/0013(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

12 À«««I - Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Iccat

Betänkande: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

[2016/0187(COD)]

Fiskeriutskottet

22 À - Kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU

Betänkande: Anna Hedh (A8-0271/2017)

[2017/2008(INI)]

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

10 À - Det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna

Betänkande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

[2016/2324(INI)]

Utskottet för utveckling

30 À - Bekämpning av it-brottslighet

Betänkande: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

[2017/2068(INI)]

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



 

15.00 - 23.00     
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48 À - EU:s politiska förbindelser med Asean

Betänkande: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

[2017/2026(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

60 À • Situationen i Moldavien

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

[2017/2848(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum vid en senare sammanträdesperiod.

50 À • Avskaffande av barnäktenskap

Muntlig fråga

Vilija Blinkevičiūtė (O-000064/2017 - B8-0328/2017)
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Avskaffande av barnäktenskap

[2017/2663(RSP)]

68 • Prioriteringarna för partnerskapet mellan EU och Egypten 2017–2020

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

[2017/2874(RSP)]

35 À • FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23)

Muntliga frågor

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Rådet
FN:s klimatförändringskonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23)

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini (O-000069/2017 - B8-0330/2017)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Kommissionen
FN:s klimatförändringskonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23)

[2017/2620(RSP)]

69 • Ryanairs tusentals inställningar av flyg och verkställandet av förordning (EG) nr
261/2004 om flygpassagerares rättigheter

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2017/2876(RSP)]

72 À • Invändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens förordning om
ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av
vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper

[2017/2872(RSP)]



Gemensam debatt - Passagerarfartygs säkerhet

 
Slut på den gemensamma debatten

5 5Tisdagen den 3 oktober 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

36 À«««I • Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

Betänkande: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för
passagerarfartyg

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Utskottet för transport och turism

37 À«««I • Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som
ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater

Betänkande: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på
passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens
medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller
avgår från hamnar i medlemsstaterna

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Utskottet för transport och turism

38 À«««I • Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och
höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik

Betänkande: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett
inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och
höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll och om
upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Utskottet för transport och turism



Onsdagen den 4 oktober 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 - 22.00 Debatt

15 • Förberedelse av Europeiska rådets möte den 19–20 oktober 2017

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2017/2744(RSP)]

41 ««« - Avtal om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC

Rekommendation: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om
inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC

[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

54 « - Bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Bulgarien och
Rumänien

Betänkande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om inledande av tillämpningen av vissa bestämmelser i
Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Republiken Bulgarien och Rumänien

[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]

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

58 « - Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Tjeckien

Betänkande: Maria Grapini (A8-0288/2017)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur
fordonsregister i Republiken Tjeckien

[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]

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

57 « - Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal

Betänkande: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av
fingeravtrycksuppgifter med Portugal

[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]

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

56 « - Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Grekland

Betänkande: Claude Moraes (A8-0287/2017)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av
fingeravtrycksuppgifter i Grekland

[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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36 À«««I - Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

Betänkande: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Utskottet för transport och turism

37 À«««I - Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från
hamnar i gemenskapens medlemsstater

Betänkande: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Utskottet för transport och turism

38 À«««I - Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i
reguljär trafik

Betänkande: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Utskottet för transport och turism

72 À - Invändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens förordning om ändring av bilaga II
till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa
hormonstörande egenskaper

Resolutionsförslag

B8-0542/2017

[2017/2872(RSP)]

74 À - Invändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens genomförandebeslut om
godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har
framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72  x A5547-127 i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om om genetiskt modifierade livsmedel
och foder

Resolutionsförslag

B8-0540/2017

[2017/2879(RSP)]

75 À - Invändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens genomförandebeslut om
godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har
framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6 i enlighet med Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om om genetiskt modifierade livsmedel och foder

Resolutionsförslag

B8-0541/2017

[2017/2878(RSP)]

50 À - Avskaffande av barnäktenskap

Resolutionsförslag

B8-0535/2017

[2017/2663(RSP)]

35 À - FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23)

Resolutionsförslag

B8-0534/2017

[2017/2620(RSP)]



15.00 - 22.00     
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80 • Konstitutionen, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Spanien
mot bakgrund av händelserna i Katalonien

Uttalande av kommissionen

[2017/2888(RSP)]

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

63 • Finanspakten och dess införlivande i EU:s rättsliga ram

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

[2017/2866(RSP)]

42 • Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2016

[2017/2765(RSP)]

I närvaro av revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne

24 ««« • Fördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten

Rekommendation: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska
åklagarmyndigheten

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

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

70 • Interpols arresteringsorder (s.k. red notices)

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2017/2873(RSP)]

71 • Säkerheten på Europas vägar

Muntlig fråga

Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Group of the European People's Party (Christian Democrats)
Kommissionen
Säkerheten på Europas vägar

[2017/2875(RSP)]



Torsdagen den 5 oktober 2017

 

 

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 - 16.00 Debatt

52 À • Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden

Betänkande: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Betänkande om kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden

[2015/2062(INI)]

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

65 À • Situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder

RC B8-0543/2017, B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017,
B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017

[2017/2868(RSP)]

66 À • Fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt
journalisten Mykola Semena

RC B8-0545/2017, B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017,
B8-0559/2017

[2017/2869(RSP)]

67 À • Situationen i Maldiverna

RC B8-0549/2017, B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017,
B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017

[2017/2870(RSP)]

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

24 ««« - Fördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten

Rekommendation: Barbara Matera (A8-0290/2017)

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

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

52 À - Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden

Betänkande: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

[2015/2062(INI)]

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



15.00 - 16.00
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73 • En europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin

Muntlig fråga

Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven
Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun,
Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot,
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata
Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona
Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh,
Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique
Guerrero Salom, Maria Arena (O-000070/2017 - B8-0602/2017)
Kommissionen
En europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin

[2017/2877(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 162 i arbetsordningen) 

Tidsfrister
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Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 2 oktober 2017

 

17.00 - 21.00

 

 

Tisdagen den 3 oktober 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

12 12Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)
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Kommissionen (inklusive repliker) :25'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande :1'

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

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

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'

Rådet (inklusive repliker) :5'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

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) :15'

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

:25'

Kommissionen (inklusive repliker) :30'

Föredragande (3 x 6') :18'

Föredragande av yttrande (2 x 1') :2'

Frågeställare (utskott) (3 x 5') :15'

Ögonkontaktsförfarandet (7 x 5') :35'

Ledamöter :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'



Onsdagen den 4 oktober 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 22.00

 

 

Torsdagen den 5 oktober 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00

 

13 13Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

611.537/OJ 611.537/OJ

Rådet (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

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) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :40'

Revisionsrättens ordförande (inklusive repliker) :10'

Föredragande :6'

Talare i debatten om aktuella frågor :4'

Frågeställare (politisk grupp) :2'

Ögonkontaktsförfarandet (4 x 5') :20'

Ledamöter :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande :1'

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

Ögonkontaktsförfarandet :5'

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

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'

Kommissionen (inklusive repliker) :5'

Frågeställare (politisk grupp) :2'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

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



Tidsfrister

 
 

Måndagen den 2 oktober 2017

 

 

Tisdagen den 3 oktober 2017

 

14 14Tidsfrister
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12 À • Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Iccat  -
Betänkande: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 27 september kl. 13.00

22 À • Kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU  - Betänkande: Anna Hedh
(A8-0271/2017)

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

Onsdagen den 27 september kl. 13.00

10 À • Det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna  - Betänkande: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

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

Onsdagen den 27 september kl. 13.00

30 À • Bekämpning av it-brottslighet  - Betänkande: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

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

Onsdagen den 27 september kl. 13.00

48 À • EU:s politiska förbindelser med Asean  - Betänkande: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

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

Torsdagen den 28 september kl. 12.00

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

Måndagen den 2 oktober kl. 19.00

59 À • Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket

- Resolutionsförslag Torsdagen den 28 september kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Fredagen den 29 september kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Fredagen den 29 september kl. 14.00

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

Måndagen den 2 oktober kl. 17.00

34 À • Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning  - Betänkande:
Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 27 september kl. 13.00

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

Resolutionsförslag

Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution

Gemensamma resolutionsförslag



 

Onsdagen den 4 oktober 2017
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50 À • Avskaffande av barnäktenskap - Muntlig fråga (O-000064/2017 - B8-0328/2017)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 27 september kl. 13.00

- Ändringsförslag till resolutionsförslaget Måndagen den 2 oktober kl. 19.00

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

Tisdagen den 3 oktober kl. 16.00

35 À • FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) - Muntliga frågor (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
(O-000069/2017 - B8-0330/2017)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 27 september kl. 13.00

- Ändringsförslag till resolutionsförslaget Måndagen den 2 oktober kl. 19.00

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

Tisdagen den 3 oktober kl. 16.00

72 À • Invändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till
förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa
hormonstörande egenskaper

- Ändringsförslag Måndagen den 2 oktober kl. 19.00

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

Tisdagen den 3 oktober kl. 16.00

36 À • Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg  - Betänkande: Daniela Aiuto
(A8-0167/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 27 september kl. 13.00

37 À • Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från
hamnar i gemenskapens medlemsstater  - Betänkande: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 27 september kl. 13.00

38 À • Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär
trafik  - Betänkande: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 27 september kl. 13.00

74 À • Invändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens genomförandebeslut om godkännande
för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den
genetiskt modifierade sojabönan FG72  x A5547-127 i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1829/2003 om om genetiskt modifierade livsmedel och foder - Resolutionsförslag

- Ändringsförslag Måndagen den 2 oktober kl. 19.00

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

Tisdagen den 3 oktober kl. 16.00

75 À • Invändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens genomförandebeslut om godkännande
för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den
genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1829/2003 om om genetiskt modifierade livsmedel och foder - Resolutionsförslag

- Ändringsförslag Måndagen den 2 oktober kl. 19.00

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

Tisdagen den 3 oktober kl. 16.00



Torsdagen den 5 oktober 2017

 

Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
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52 À • Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden  - Betänkande: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

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

Onsdagen den 27 september kl. 13.00

65 À • Situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 2 oktober kl. 20.00

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

Onsdagen den 4 oktober kl. 13.00

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

Onsdagen den 4 oktober kl. 14.00

66 À • Fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 2 oktober kl. 20.00

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

Onsdagen den 4 oktober kl. 13.00

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

Onsdagen den 4 oktober kl. 14.00

67 À • Situationen i Maldiverna

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 2 oktober kl. 20.00

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

Onsdagen den 4 oktober kl. 13.00

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

Onsdagen den 4 oktober kl. 14.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 29 september kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 2 oktober kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 3 oktober 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 4 oktober kl. 19.00
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