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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

85 • Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens
generalsekreterare

Uttalande av kommissionen

[2018/2624(RSP)]

50 À • Jämställdhet i EU:s handelsavtal

Betänkande: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

Betänkande om jämställdhet i EU:s handelsavtal

[2017/2015(INI)]

Utskottet för internationell handel

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

86 • Bekämpning av våld mot kvinnor och flickor samt EU:s medlemsstaters ratificering
av Istanbulkonventionen

Uttalande av kommissionen

[2018/2625(RSP)]

42 À«««I • Gränsöverskridande paketleveranstjänster

Betänkande: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
gränsöverskridande paketleveranstjänster

[2016/0149(COD)]

Utskottet för transport och turism

43 À«««I • Grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon samt
körkort

Betänkande: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa
vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort

[2017/0015(COD)]

Utskottet för transport och turism



Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
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17 • En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem

Betänkande: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

Betänkande om en europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem

[2017/2067(INI)]

Utskottet för transport och turism

46 À • Regioner som släpar efter i EU

Betänkande: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

Betänkande om regioner som släpar efter i EU

[2017/2208(INI)]

Utskottet för regional utveckling

10 À • Rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om
klimatförändringar

Betänkande: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

Betänkande om rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet
om klimatförändringar

[2017/2006(INI)]

Utskottet för regional utveckling

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

 

12.30 - 14.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 12.20 PRIORITERADE DEBATTER

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

70 À • Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2573(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

27 • Förberedelse av Europeiska rådets möte den 22–23 mars 2018

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2502(RSP)]

48 ««« - Genomförandet av protokollet om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla
och om Kol- och stålforskningsfonden

Rekommendation: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/76/EG om fastställande av
nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol-
och stålforskningsfonden

[2017/0213(APP)]

Budgetutskottet

47 ««« - Avtalet mellan EU och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Rekommendation: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet
mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i
tullfrågor

[2016/0006(NLE)]

Utskottet för internationell handel

17 - En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem

Betänkande: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

[2017/2067(INI)]

Utskottet för transport och turism

42 À«««I - Gränsöverskridande paketleveranstjänster

Betänkande: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

[2016/0149(COD)]

Utskottet för transport och turism
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43 À«««I - Grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon samt körkort

Betänkande: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

[2017/0015(COD)]

Utskottet för transport och turism

77 «««I - Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja
konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri

Betänkande: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt
försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och
innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c

50 À - Jämställdhet i EU:s handelsavtal

Betänkande: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

[2017/2015(INI)]

Utskottet för internationell handel

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

46 À - Regioner som släpar efter i EU

Betänkande: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

[2017/2208(INI)]

Utskottet för regional utveckling

10 À - Rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar

Betänkande: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

[2017/2006(INI)]

Utskottet för regional utveckling

56 À • Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den
fleråriga budgetramen efter 2020

Betänkande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Betänkande om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt
om den fleråriga budgetramen efter 2020

[2017/2052(INI)]

Budgetutskottet

55 À • Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel

Betänkande: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Betänkande om reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel

[2017/2053(INI)]

Budgetutskottet



Slut på den gemensamma debatten
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49 À • Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III

Betänkande: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2019, avsnitt III
– kommissionen

[2017/2286(BUD)]

Budgetutskottet

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

87 À • Situationen i Syrien

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

[2018/2626(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

84 • EU:s perspektiv för det första gemensamma rådsmötet EU–Kuba

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

[2018/2528(RSP)]

64 • Ny agenda för förbindelserna mellan EU och Centralasien inom ramen för det 13:e
årliga ministermötet

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

[2018/2526(RSP)]

21 À • Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska
politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018

Betänkande: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den
ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018

[2017/2226(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

15 À • Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska
politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018

Betänkande: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den
ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga
tillväxtöversikten 2018

[2017/2260(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor



Onsdagen den 14 mars 2018

 

 

08.30 - 10.00     

 

10.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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08.30 - 10.00 Debatt

10.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

90 • Det amerikanska beslutet att införa tullar på stål och aluminium

Uttalande av kommissionen

[2018/2629(RSP)]

72 • Debatt med Portugals premiärminister, António Costa, om Europas framtid

[2018/2576(RSP)]

70 À - Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket

Resolutionsförslag

B8-0134/2018, B8-0135/2018

[2018/2573(RSP)]

62 «««I - Järnvägstransportstatistik

Betänkande: Karima Delli (A8-0038/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om järnvägstransportstatistik
(omarbetning)

[COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)]

Utskottet för transport och turism

81 « - Utnämning av Europeiska centralbankens vice ordförande

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

Betänkande om rådets rekommendation om utnämning av Europeiska centralbankens vice ordförande

[N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

79 À«««I - Åtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan

Betänkande: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv
92/66/EEG om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan

[COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet



7 7Onsdagen den 14 mars 2018
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80 À«««I - Ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien

Betänkande: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt bistånd
till Georgien

[COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)]

Utskottet för internationell handel

91 À - Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt
intresse

B8-0136/2018

[2017/2990(DEA)]

82 - Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering
för globaliseringseffekter för Tysklands ansökan – EGF/2017/008 DE/Goodyear

Betänkande: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter (ansökan från Tyskland – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

[COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)]

Budgetutskottet

75 À - Sammansättning av det särskilda utskottet för ekonomisk brottslighet, skatteflykt och
skatteundandragande

[2018/2579(RSO)]

56 À - Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen
efter 2020

Betänkande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

[2017/2052(INI)]

Budgetutskottet

55 À - Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel

Betänkande: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

[2017/2053(INI)]

Budgetutskottet

21 À - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga
tillväxtöversikten 2018

Betänkande: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

[2017/2226(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

15 À - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och
sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018

Betänkande: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

[2017/2260(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor



15.00 - 23.00     

 
Gemensam debatt - Gemensam bolagsskattebas

 
Slut på den gemensamma debatten
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88 • Det internationella samarbetet i kampen mot it-brottslighet – hotet mot offentliga
tjänster

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

[2018/2627(RSP)]

89 À • Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske
journalisten Ján Kuciak och Martina Kušnírová

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2628(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.

18 À« • Gemensam konsoliderad bolagsskattebas

Betänkande: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad
bolagsskattebas

[COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

16 À« • Gemensam bolagsskattebas

Betänkande: Paul Tang (A8-0050/2018)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas

[COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

68 À • USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken
(avseende spanska oliver)

Muntlig fråga

Czesław Adam Siekierski, Bernd Lange (O-000006/2018 - B8-0007/2018)
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Utskottet för internationell handel
Kommissionen
USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska
oliver)

[2018/2566(RSP)]

95 À • Företagens sociala ansvar

Uttalande av kommissionen

[2018/2633(RSP)]



 
Gemensam debatt - Partnerskapsavtalet om fiske med Komorerna

 
Slut på den gemensamma debatten
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31 À«««I • Europass: ram för kompetens och kvalifikationer

Betänkande: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram
för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och
om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG

[COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet för kultur och utbildning

61 À«««I • Etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020)

Betänkande: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa
(2014–2020)

[COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)]

Utskottet för kultur och utbildning

13 ««« • Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning

Rekommendation: João Ferreira (A8-0058/2018)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om uppsägning av
partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen
Komorerna

[14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)]

Fiskeriutskottet

59 • Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning
(resolution)

Betänkande: João Ferreira (A8-0055/2018)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till
rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska
gemenskapen och Unionen Komorerna

[2017/2266(INI)]

Fiskeriutskottet



Torsdagen den 15 mars 2018

 

 

09.00 - 11.50     
 
Gemensam debatt - Konfliktmineraler

 
Slut på den gemensamma debatten

 

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av

demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
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09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 16.00 Debatt

60 • Gernomförande av förordningen om konfliktmineraler

Muntlig fråga

Bernd Lange (O-000017/2018 - B8-0009/2018)
Utskottet för internationell handel
Kommissionen
Genomförande av förordningen om konfliktmineraler

[2018/2557(RSP)]

54 • Konfliktmineraler – kompletterande åtgärder

Muntlig fråga

Linda McAvan (O-000016/2018 - B8-0008/2018)
Utskottet för utveckling
Kommissionen
Konfliktmineraler – kompletterande åtgärder

[2018/2542(RSP)]

71 • Handlingsplan för infrastruktur för alternativa bränslen

Uttalande av kommissionen

[2017/3034(RSP)]

92 À • Situationen på Maldiverna

RC B8-0168/2018, B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018,
B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018

[2018/2630(RSP)]

93 À • Gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med
Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman

RC B8-0159/2018, B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018,
B8-0163/2018, B8-0164/2018

[2018/2631(RSP)]



 

12.00 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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94 À • Barmhärtighetsmord i Uganda

RC B8-0165/2018, B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018,
B8-0173/2018

[2018/2632(RSP)]

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

13 ««« - Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning

Rekommendation: João Ferreira (A8-0058/2018)

[14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)]

Fiskeriutskottet

59 - Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning (resolution)

Betänkande: João Ferreira (A8-0055/2018)

[2017/2266(INI)]

Fiskeriutskottet

31 À«««I - Europass: ram för kompetens och kvalifikationer

Betänkande: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

[COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet för kultur och utbildning

61 À«««I - Etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020)

Betänkande: Silvia Costa (A8-0369/2017)

[COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)]

Utskottet för kultur och utbildning

78 À«««I - Lokaliseringen av sätet för Europeiska läkemedelsmyndigheten

Betänkande: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr
726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte

[COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

18 À« - Gemensam konsoliderad bolagsskattebas

Betänkande: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

[COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

16 À« - Gemensam bolagsskattebas

Betänkande: Paul Tang (A8-0050/2018)

[COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor



 

15.00 - 16.00     
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49 À - Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III

Betänkande: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

[2017/2286(BUD)]

Budgetutskottet

87 À - Situationen i Syrien

Resolutionsförslag

RC B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018,
B8-0146/2018, B8-0150/2018

[2018/2626(RSP)]

68 À - USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska
oliver)

Resolutionsförslag

RC B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018,
B8-0149/2018, B8-0151/2018

[2018/2566(RSP)]

95 À - Företagens sociala ansvar

Resolutionsförslag

B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018,
B8-0157/2018, B8-0158/2018

[2018/2633(RSP)]

67 • ESI-fondernas resultatreserv

Muntlig fråga

Iskra Mihaylova (O-000005/2018 - B8-0006/2018)
Utskottet för regional utveckling
Kommissionen
ESI-fondernas resultatreserv

[2018/2546(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 162 i arbetsordningen) 

Tidsfrister
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Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 12 mars 2018

 

17.00 - 23.00

 

 

Tisdagen den 13 mars 2018

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 23.00

 

14 14Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)
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Kommissionen (inklusive repliker) :50'

Föredragande (4 x 6') :24'

Föredragande av yttrande (2 x 1') :2'

Föredragande (artikel 52.2 i arbetsordningen) (3 x 4') :12'

Ögonkontaktsförfarandet (8 x 5') :40'

Ledamöter :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 7', GUE/NGL : 7', EFDD : 6', ENF : 5' 30, NI : 4'

Rådet (inklusive repliker) :20'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Ledamöter :105'

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

Rådet (inklusive repliker) :20'

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

:30'

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

Föredragande (7 x 6') :42'

Föredragande av yttrande (24 x 1') :24'

Ögonkontaktsförfarandet (6 x 5') :30'

Ledamöter :195'

PPE : 53' 30, S&D : 46' 30, ECR : 18' 30, ALDE : 18', Verts/ALE : 14' 30, GUE/NGL : 14', EFDD : 12' 30,
ENF : 10' 30, NI : 7'



Onsdagen den 14 mars 2018

 

08.30 - 10.00

 

10.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

Torsdagen den 15 mars 2018

 

09.00 - 11.50

 

15 15Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

618.460/OJ 618.460/OJ

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :46'

PPE : 10', S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30, NI
: 3'

António Costa, Portugals premiärminister (inklusive repliker) :30'

Kommissionens ordförande (inklusive repliker) :5'

Ledamöter :46'

PPE : 10', S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30, NI
: 3'

Rådet (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :55'

Föredragande (6 x 6') :36'

Föredragande av yttrande (2 x 1') :2'

Frågeställare (utskott) :5'

Talare i debatten om aktuella frågor :4'

Ögonkontaktsförfarandet (7 x 5') :35'

Ledamöter :210'

PPE : 58', S&D : 50' 30, ECR : 20', ALDE : 19' 30, Verts/ALE : 15' 30, GUE/NGL : 15', EFDD : 13', ENF :
11', NI : 7' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :35'

Frågeställare (utskott) (2 x 5') :10'

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

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

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

Ledamöter :46'

PPE : 10', S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30, NI
: 3'



15.00 - 16.00

 

16 16Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

618.460/OJ 618.460/OJ

Kommissionen (inklusive repliker) :5'

Frågeställare (utskott) :5'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :30'

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



Tidsfrister

 
 

Måndagen den 12 mars 2018

 

 

Tisdagen den 13 mars 2018
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618.460/OJ 618.460/OJ

50 À • Jämställdhet i EU:s handelsavtal  - Betänkande: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

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

Onsdagen den 7 mars kl. 13.00

42 À • Gränsöverskridande paketleveranstjänster  - Betänkande: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 7 mars kl. 13.00

43 À • Grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon samt körkort  - Betänkande:
Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 7 mars kl. 13.00

46 À • Regioner som släpar efter i EU  - Betänkande: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

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

Onsdagen den 7 mars kl. 13.00

10 À • Rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar  -
Betänkande: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

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

Onsdagen den 7 mars kl. 13.00

70 À • Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket - Uttalanden av rådet och
kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 18.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 12 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 12 mars kl. 20.00

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

Tisdagen den 13 mars kl. 16.00

56 À • Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter
2020  - Betänkande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

- Ändringsförslag Torsdagen den 8 mars kl. 13.00

55 À • Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel  - Betänkande: Gérard Deprez, Janusz
Lewandowski (A8-0041/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 13.00

49 À • Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III  - Betänkande: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

- Ändringsförslag Måndagen den 12 mars kl. 19.00



 

Onsdagen den 14 mars 2018
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87 À • Situationen i Syrien - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 12 mars kl. 19.00

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

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

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

Onsdagen den 14 mars kl. 16.00

21 À • Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga
tillväxtöversikten 2018  - Betänkande: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 13.00

15 À • Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och
sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018  - Betänkande: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 13.00

79 À • Åtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan  - Betänkande: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Måndagen den 12 mars kl. 19.00

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

Tisdagen den 13 mars kl. 16.00

80 À • Ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien  - Betänkande: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Måndagen den 12 mars kl. 19.00

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

Tisdagen den 13 mars kl. 16.00

91 À • Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse

- Ändringsförslag Måndagen den 12 mars kl. 19.00

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

Tisdagen den 13 mars kl. 16.00

75 À • Sammansättning av det särskilda utskottet för ekonomisk brottslighet, skatteflykt och
skatteundandragande

- Ändringsförslag Onsdagen den 14 mars kl. 10.00

89 À • Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak och
Martina Kušnírová - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 11 april kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 16 april kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 16 april kl. 20.00

18 À • Gemensam konsoliderad bolagsskattebas  - Betänkande: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 13.00

16 À • Gemensam bolagsskattebas  - Betänkande: Paul Tang (A8-0050/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 13.00



 

Torsdagen den 15 mars 2018
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68 À • USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska
oliver) - Muntlig fråga (O-000006/2018 - B8-0007/2018)

- Resolutionsförslag Måndagen den 12 mars kl. 19.00

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

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

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

Onsdagen den 14 mars kl. 16.00

95 À • Företagens sociala ansvar - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 12 mars kl. 19.00

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

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

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

Onsdagen den 14 mars kl. 16.00

31 À • Europass: ram för kompetens och kvalifikationer  - Betänkande: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov
(A8-0244/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 7 mars kl. 13.00

61 À • Etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020)  - Betänkande: Silvia Costa (A8-0369/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 7 mars kl. 13.00

92 À • Situationen på Maldiverna

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

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

Onsdagen den 14 mars kl. 13.00

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

Onsdagen den 14 mars kl. 14.00

93 À • Gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud
Osman

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

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

Onsdagen den 14 mars kl. 13.00

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

Onsdagen den 14 mars kl. 14.00

94 À • Barmhärtighetsmord i Uganda

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

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

Onsdagen den 14 mars kl. 13.00

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

Onsdagen den 14 mars kl. 14.00

78 À • Lokaliseringen av sätet för Europeiska läkemedelsmyndigheten  - Betänkande: Giovanni La Via
(A8-0063/2018)

- Ändringsförslag Tisdagen den 13 mars kl. 19.00

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

Onsdagen den 14 mars kl. 16.00
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20 20Tidsfrister

618.460/OJ 618.460/OJ

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

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

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

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

Onsdagen den 14 mars kl. 19.00
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