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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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13.00 - 23.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

13 • Antaget kommissionsbeslut om paketet med den fleråriga budgetramen efter 2020

Uttalande av kommissionen

[2018/2594(RSP)]

39 À • Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet 2016

Betänkande: Marco Valli (A8-0139/2018)

Betänkande om årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2016

[2017/2190(INI)]

Budgetkontrollutskottet

50 À • Presidentvalet i Venezuela

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

[2018/2695(RSP)]

24 • Årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot
bedrägerier

Betänkande: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Betänkande om årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen –
kampen mot bedrägerier

[2017/2216(INI)]

Budgetkontrollutskottet

10 À • Sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara transporter
och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Betänkande: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Betänkande om sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara
transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur – artikel 9.7 i förordningen om
gemensamma bestämmelser

[2017/2285(INI)]

Utskottet för regional utveckling

41 • Stalkningsbrott och skydd av brottsoffer i EU

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2665(RSP)]



 

Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
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51 • Spaniens tillämpning av internationella standarder i fråga om definitionen av
sexuellt våld mot bakgrund av La Manada-fallet nyligen

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2696(RSP)]

42 À • Skydd av migrerande barn

Muntlig fråga

Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar
Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya
Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian
Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans,
Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina
Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios
Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey,
Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas,
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Judith
Sargentini, Jean Lambert (O-000031/2018 - B8-0016/2018)
Group of the European People's Party (Christian Democrats)
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
Kommissionen
Att skydda migrerande barn

[2018/2666(RSP)]

28 À • Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur

Muntliga frågor

Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte,
Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000040/2018 - B8-0017/2018)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Rådet
Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur

Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte,
Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000041/2018 - B8-0018/2018)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Kommissionen
Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur

[2017/2922(RSP)]

43 • Behovet av ökad säkerhet inom jordbruket i EU

Muntlig fråga

Mairead McGuinness (O-000012/2018 - B8-0015/2018)
Group of the European People's Party (Christian Democrats)
Kommissionen
Behovet av ökad säkerhet inom jordbruket i EU

[2018/2668(RSP)]

5 À • Den aktuella situationen och framtidsutsikterna för får- och getsektorerna i EU

Betänkande: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Betänkande om den aktuella situationen och framtidsutsikterna för får- och
getsektorerna i EU

[2017/2117(INI)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
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40 À • Mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen

Betänkande: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Betänkande om mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen

[2017/2209(INI)]

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

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



Torsdagen den 3 maj 2018

 

 

09.00 - 11.20     

 

11.30 - 13.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.20 Debatt

11.30 - 13.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

47 • Debatt med Belgiens premiärminister, Charles Michel, om Europas framtid

[2018/2621(RSP)]

7 ««« - Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Uzbekistan (Kroatiens anslutning)

Rekommendation: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och medlemsstaternas vägnar, av
protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska
gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, med
anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

8 ««« - Ramavtal EU-Korea (Kroatiens anslutning)

Rekommendation: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess
medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å
ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till
Europeiska unionen

[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

20 « - Att underställa det nya psykoaktiva ämnet ADB-CHMINACA kontrollåtgärder

Rekommendation: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa det nya psykoaktiva ämnet N-(1-
amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA)
kontrollåtgärder

[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]

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

17 « - Att underställa det nya psykoaktiva ämnet CUMYL-4CN-BINACA kontrollåtgärder

Betänkande: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa det nya psykoaktiva ämnet 1-(4-
cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) kontrollåtgärder

[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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38 - Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2017/010
BE/Caterpillar

Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]

Budgetutskottet

24 - Årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier

Betänkande: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

[2017/2216(INI)]

Budgetkontrollutskottet

49 À - Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierade sockerbetan H7-1

Resolutionsförslag

B8-0220/2018

[2018/2651(RSP)]

34 - Utnämning av en ledamot till urvalskommittén för Europeiska åklagarmyndigheten

B8-0219/2018

[2018/2032(INS)]

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

39 À - Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet 2016

Betänkande: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Budgetkontrollutskottet

50 À - Presidentvalet i Venezuela

Resolutionsförslag

B8-0225/2018

[2018/2695(RSP)]

10 À - Sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara transporter och få bort
flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Betänkande: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

[2017/2285(INI)]

Utskottet för regional utveckling

42 À - Skydd av migrerande barn

Resolutionsförslag

B8-0218/2018

[2018/2666(RSP)]

28 À - Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur

Resolutionsförslag

B8-0217/2018

[2017/2922(RSP)]
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5 À - Den aktuella situationen och framtidsutsikterna för får- och getsektorerna i EU

Betänkande: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

[2017/2117(INI)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

40 À - Mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen

Betänkande: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

[2017/2209(INI)]

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



 

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

 
 

Onsdagen den 2 maj 2018

 

13.00 - 23.00

 

 

Torsdagen den 3 maj 2018

 

09.00 - 11.20
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Rådet (inklusive repliker) :25'

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

:10'

Kommissionen (inklusive repliker) :70'

Föredragande (3 x 6') :18'

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

Föredragande av yttrande (3 x 1') :3'

Frågeställare (utskott) :5'

Frågeställare (politiska grupper) (6 x 2') :12'

Ögonkontaktsförfarandet (12 x 5') :60'

Ledamöter :194' 30

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 : 6' 30

Charles Michel, Belgiens premiärminister :30'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Ledamöter :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30
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39 À • Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet 2016  - Betänkande: Marco Valli
(A8-0139/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 25 april kl. 13.00

50 À • Presidentvalet i Venezuela - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant
för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Onsdagen den 2 maj kl. 18.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 2 maj kl. 20.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 2 maj kl. 21.00

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

Onsdagen den 2 maj kl. 23.00

10 À • Sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara transporter och få bort
flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur  - Betänkande: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 25 april kl. 13.00

42 À • Skydd av migrerande barn - Muntlig fråga (O-000031/2018 - B8-0016/2018)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 25 april kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 30 april kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 30 april kl. 14.00

28 À • Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur - Muntliga frågor (O-000040/2018 -
B8-0017/2018)  (O-000041/2018 - B8-0018/2018)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 25 april kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 30 april kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 30 april kl. 14.00

5 À • Den aktuella situationen och framtidsutsikterna för får- och getsektorerna i EU  - Betänkande: Esther
Herranz García (A8-0064/2018)

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

Onsdagen den 25 april kl. 13.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Måndagen den 30 april kl. 13.00

40 À • Mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen  - Betänkande: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

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

Onsdagen den 25 april kl. 13.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Måndagen den 30 april kl. 13.00



Torsdagen den 3 maj 2018

 

Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
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49 À • Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierade sockerbetan H7-1 - Resolutionsförslag

- Ändringsförslag Onsdagen den 2 maj kl. 16.00

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

Onsdagen den 2 maj kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Onsdagen den 2 maj kl. 16.00
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