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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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Måndagen den 28 maj 2018

 

 

17.00 - 23.00     

 
Gemensam debatt - Fiskenäringen i EU

 
Slut på den gemensamma debatten
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17.00 - 23.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

40 • Kommissionens beslut om det tredje rörlighetspaketet

Uttalande av kommissionen

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • 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

(Debatt: 13/09/2017, omröstning: 14/09/2017)

27 • Optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU

Betänkande: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Betänkande om optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU

[2017/2119(INI)]

Fiskeriutskottet

73 À • Fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterierna för tillträde till EU:s
marknad

Betänkande: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Betänkande om genomförande av kontrollåtgärder för fastställande av
fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterier för tillträde till EU-marknaden

[2017/2129(INI)]

Fiskeriutskottet

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.



 

Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:

2 2Måndagen den 28 maj 2018

621.808/OJ 621.808/OJ

69 À • Framtiden för livsmedel och jordbruk

Betänkande: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Betänkande om framtiden för livsmedel och jordbruk

[2018/2037(INI)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

14 • Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga
jordbrukare i EU efter 2013 års reform

Betänkande: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga
jordbrukare i EU efter 2013 års reform

[2017/2088(INI)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

89 À • Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020

Uttalande av kommissionen

[2018/2718(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

20 À • Tolkning och genomförande av det interinstitutionella avtalet om bättre
lagstiftning

Betänkande: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Betänkande om tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om
bättre lagstiftning

[2016/2018(INI)]

Utskottet för rättsliga frågor

Utskottet för konstitutionella frågor

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

12 À • Hållbara finanser

Betänkande: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Betänkande om hållbara finanser

[2018/2007(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

10 À • Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017

Betänkande: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Betänkande om resultattavlan för rättskipningen i EU 2017

[2018/2009(INI)]

Utskottet för rättsliga frågor

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



Tisdagen den 29 maj 2018

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30     Högtidligt möte

 

12.30 - 14.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 12.30 Högtidligt möte

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

85 À • Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2714(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

76 À«««I • Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

Betänkande: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om
utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

46 • Anförande av Alpha Condé, Republiken Guineas president

100 • Förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för terrorismfrågor

Artikel 197

70 «««I - Intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön

Betänkande: Alain Cadec (A8-0149/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU)
2016/1139 vad gäller intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i
Östersjön

[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]

Fiskeriutskottet

72 «««I - Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering)

Betänkande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransporter på
inre vattenvägar (kodifiering)

[COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor
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26 ««« - Avtal EU-Schweiz om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för
EU:s allmänna preferenssystem

Rekommendation: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan
Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen,
Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna
preferenssystemet

[05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)]

Utskottet för internationell handel

16 ««« - Avtal EU-Norge om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för
EU:s allmänna preferenssystem

Rekommendation: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan
Europeiska unionen och Konungariket Norge om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen,
Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna
preferenssystemet

[05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)]

Utskottet för internationell handel

32 « - Avtal EU-Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på
området mervärdesskatt

Betänkande: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan
Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och
indrivning av fordringar på området mervärdesskatt

[COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

27 - Optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU

Betänkande: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

[2017/2119(INI)]

Fiskeriutskottet

14 - Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter
2013 års reform

Betänkande: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

[2017/2088(INI)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

42 À«««I - 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

(Debatt: 13/09/2017, omröstning: 14/09/2017)

76 À«««I - Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

Betänkande: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor



 

15.00 - 23.00     
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43 À«««I - Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för
Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet

Betänkande: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-,
bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala
fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO)

[COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)]

Fiskeriutskottet

(Debatt: 15/01/2018, omröstning: 16/01/2018)

12 À - Hållbara finanser

Betänkande: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

[2018/2007(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

10 À - Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017

Betänkande: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

[2018/2009(INI)]

Utskottet för rättsliga frågor

90 • Situationen i Gaza och Jerusalems status

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

[2018/2719(RSP)]

82 À • Situationen i Nicaragua

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

[2018/2711(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

78 • USA:s tullar inom stål- och aluminiumsektorn och EU:s reaktion

Uttalande av kommissionen

[2018/2697(RSP)]

11 À • Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för
kommissionen/unionens höga representant om Libyen

Betänkande: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik om Libyen

[2018/2017(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 113 i arbetsordningen
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22 À • Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt

Betänkande: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Betänkande om årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt

[2017/2256(INI)]

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

53 À • Miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem

Betänkande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Betänkande om genomförandet av direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer
för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem

[2016/2328(INI)]

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

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

91 À«««II • Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar
i EU

Andrabehandlingsrekommendation: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU)
2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska
unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder
som inte är medlemmar i Europeiska unionen

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Utskottet för internationell handel

45 À • Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken

Betänkande: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken

[2017/2070(INI)]

Utskottet för internationell handel



Onsdagen den 30 maj 2018

 

 

09.00 - 11.30     

 

12.00 - 12.30     Högtidligt möte

 

12.30 - 14.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.30 Debatt

12.00 - 12.30 Högtidligt möte

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

65 • Debatt med Luxemburgs premiärminister, Xavier Bettel, om Europas framtid

[2018/2622(RSP)]

54 • Anförande av Juan Manuel Santos Calderón, Republiken Colombias president

51 - Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal

Betänkande: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens
solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal

[COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)]

Budgetutskottet

50 - Förslag till ändringsbudget nr 1/2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond
för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal

Betänkande: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2018 för
budgetåret 2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge
stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal

[08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)]

Budgetutskottet

91 À«««II - Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU

Andrabehandlingsrekommendation: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Utskottet för internationell handel

55 À - Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2018/000 TA 2018 –
tekniskt stöd på kommissionens initiativ

Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter (EGF/2018/000 TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

[COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)]

Budgetutskottet
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67 À - Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genetiskt modifierad majs GA21 (MON-ØØØ21-9)
(D056125)

B8-0232/2018

[2018/2698(RSP)]

68 À - Invändningar enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 och
genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av transformationshändelserna 1507, 59122,
MON 810 och NK603

B8-0233/2018

[2018/2699(RSP)]

73 À - Fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterierna för tillträde till EU:s marknad

Betänkande: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

[2017/2129(INI)]

Fiskeriutskottet

69 À - Framtiden för livsmedel och jordbruk

Betänkande: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

[2018/2037(INI)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

20 À - Tolkning och genomförande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning

Betänkande: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

[2016/2018(INI)]

Utskottet för rättsliga frågor

Utskottet för konstitutionella frågor

85 À - Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel

Resolutionsförslag

B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018

[2018/2714(RSP)]

11 À - Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga
representant om Libyen

Betänkande: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

[2018/2017(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 113 i arbetsordningen

22 À - Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt

Betänkande: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

[2017/2256(INI)]

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

53 À - Miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem

Betänkande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

[2016/2328(INI)]

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

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män



 

15.00 - 23.00     
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45 À - Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken

Betänkande: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

[2017/2070(INI)]

Utskottet för internationell handel

66 • EU:s värden och utbredningen av korruption och brottslighet till följd av gyllene
viseringar

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

[2018/2676(RSP)]

77 À«««I • En civilskyddsmekanism för unionen

Betänkande: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut
nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

30 • Manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar

Betänkande: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om manipulering av vägmätare i
motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar

[2017/2064(INL)]

Utskottet för transport och turism

61 • Utvidgning av tillämpningsområdet för kapitel I i Bryssel IIa-förordningen till
registrerade partnerskap (omarbetning)

Muntlig fråga

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (O-000027/2018 - B8-0023/2018)
Utskottet för rättsliga frågor
Kommissionen
Utvidgning av tillämpningsområdet för kapitel I i Bryssel IIa-förordningen till registrerade partnerskap
(omarbetning)

[2018/2551(RSP)]

64 • Effekterna av utlokalisering för arbetstagare och regioner

Uttalande av kommissionen

[2018/2674(RSP)]

87 • Användningen av medel från föranslutningsinstrumentet i Turkiet

Uttalande av kommissionen

[2018/2716(RSP)]
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37 À • Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med
hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020

Betänkande: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Betänkande om genomförandet av det gemensamma arbetsdokumentet från avdelningarna
(SWD(2015)0182) – Jämställdhet och kvinnors egenmakt:
förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020

[2017/2012(INI)]

Utskottet för utveckling

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

17 À • Genomförande av EU:s ungdomsstrategi

Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Betänkande om genomförandet av EU:s ungdomsstrategi

[2017/2259(INI)]

Utskottet för kultur och utbildning

25 À • Genomförande av ekodesigndirektivet

Betänkande: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Betänkande om genomförandet av ekodesigndirektivet (2009/125/EG)

[2017/2087(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet



Torsdagen den 31 maj 2018

 

 

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 Större interpellationer

39 À • Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och
missbruk av tidsbestämda anställningsavtal

Muntlig fråga

Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Utskottet för framställningar
Kommissionen
Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda
anställningsavtal

[2018/2600(RSP)]

88 À • Situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som
sitter fängslade i Iran

RC B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018,
B8-0258/2018

[2018/2717(RSP)]

83 À • Försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien

RC B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018,
B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

[2018/2712(RSP)]

84 À • Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad

RC B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018,
B8-0270/2018, B8-0271/2018

[2018/2713(RSP)]

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

99 - Utnämning av en ledamot av urvalskommittén för Europeiska åklagarmyndigheten

B8-0237/2018

[2018/2071(INS)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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30 - Manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar

Betänkande: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

[2017/2064(INL)]

Utskottet för transport och turism

77 À«««I - En civilskyddsmekanism för unionen

Betänkande: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

89 À - Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020

Resolutionsförslag

RC B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018

[2018/2718(RSP)]

82 À - Situationen i Nicaragua

Resolutionsförslag

RC B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018,
B8-0252/2018, B8-0253/2018

[2018/2711(RSP)]

37 À - Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre
förbindelser 2016–2020

Betänkande: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

[2017/2012(INI)]

Utskottet för utveckling

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

17 À - Genomförande av EU:s ungdomsstrategi

Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

[2017/2259(INI)]

Utskottet för kultur och utbildning

25 À - Genomförande av ekodesigndirektivet

Betänkande: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

[2017/2087(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

39 À - Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av
tidsbestämda anställningsavtal

Resolutionsförslag

B8-0238/2018

[2018/2600(RSP)]



15.00 - 16.00
 

Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)
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96 • O-000032/2018

B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]

97 • O-000042/2018

B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 162 i arbetsordningen) 

Tidsfrister

14 14

621.808/OJ 621.808/OJ



Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 28 maj 2018

 

17.00 - 23.00

 

 

Tisdagen den 29 maj 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

15 15Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

621.808/OJ 621.808/OJ

Kommissionen (inklusive repliker) :60'

Föredragande (5 x 6') :30'

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

Föredragande av yttrande (5 x 1') :5'

Ögonkontaktsförfarandet (9 x 5') :45'

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

Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Föredragande (2 x 6') :12'

Föredragande av yttrande (2 x 1') :2'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :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

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

:25'

Kommissionen (inklusive repliker) :30'

Föredragande (6 x 6') :36'

Föredragande av yttrande :1'

Ögonkontaktsförfarandet (8 x 5') :40'

Ledamöter :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 21' 30, ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12', NI : 7' 30



Onsdagen den 30 maj 2018

 

09.00 - 11.30

 

15.00 - 23.00

 

 

Torsdagen den 31 maj 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Xavier Bettel, Luxemburgs premiärminister (inklusive repliker) :30'

Kommissionens ordförande (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

Rådet (inklusive repliker) :5'

Kommissionen (inklusive repliker) :55'

Föredragande (6 x 6') :36'

Föredragande av yttrande (7 x 1') :7'

Talare i debatten om aktuella frågor :4'

Frågeställare (utskott) :5'

Ögonkontaktsförfarandet (8 x 5') :40'

Ledamöter :210'

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

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Frågeställare (utskott) :5'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

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

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

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

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

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

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

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 28 maj 2018

 

 

Tisdagen den 29 maj 2018
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42 À • Flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd  - Betänkande:
Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 23 maj kl. 13.00

73 À • Fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterierna för tillträde till EU:s marknad  - Betänkande:
Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Ändringsförslag Måndagen den 28 maj kl. 19.00

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

Tisdagen den 29 maj kl. 16.00

69 À • Framtiden för livsmedel och jordbruk  - Betänkande: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

- Ändringsförslag Måndagen den 28 maj kl. 19.00

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

Tisdagen den 29 maj kl. 16.00

89 À • Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 28 maj kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 29 maj kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 29 maj kl. 20.00

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

Onsdagen den 30 maj kl. 16.00

20 À • Tolkning och genomförande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning  - Betänkande: Pavel
Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

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

Onsdagen den 23 maj kl. 13.00

12 À • Hållbara finanser  - Betänkande: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

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

Onsdagen den 23 maj kl. 13.00

10 À • Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017  - Betänkande: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

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

Onsdagen den 23 maj kl. 13.00

85 À • Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Fredagen den 25 maj kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 28 maj kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 28 maj kl. 20.00

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

Tisdagen den 29 maj kl. 16.00



 

Onsdagen den 30 maj 2018
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76 À • Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster  - Betänkande: Elisabeth
Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- Ändringsförslag Fredagen den 25 maj kl. 13.00

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

Måndagen den 28 maj kl. 19.00

43 À • Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala
fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet  - Betänkande: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 23 maj kl. 13.00

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

- Resolutionsförslag Måndagen den 28 maj kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 29 maj kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 29 maj kl. 20.00

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

Onsdagen den 30 maj kl. 16.00

11 À • Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga
representant om Libyen  - Betänkande: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Ändringsförslag Torsdagen den 24 maj kl. 13.00

22 À • Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt  - Betänkande: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

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

Onsdagen den 23 maj kl. 13.00

53 À • Miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem  - Betänkande: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Ändringsförslag Måndagen den 28 maj kl. 19.00

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

Tisdagen den 29 maj kl. 16.00

91 À • Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU  -
Andrabehandlingsrekommendation: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 23 maj kl. 13.00

45 À • Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken  - Betänkande: Tokia Saïfi
(A8-0166/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 23 maj kl. 13.00

55 À • Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2018/000 TA 2018 –
tekniskt stöd på kommissionens initiativ  - Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Ändringsförslag Måndagen den 28 maj kl. 19.00

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

Tisdagen den 29 maj kl. 16.00

67 À • Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genetiskt modifierad majs GA21 (MON-ØØØ21-9)
(D056125)

- Ändringsförslag Måndagen den 28 maj kl. 19.00

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

Tisdagen den 29 maj kl. 16.00



 

Torsdagen den 31 maj 2018
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68 À • Invändningar enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 och
genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av transformationshändelserna 1507, 59122,
MON 810 och NK603

- Ändringsförslag Måndagen den 28 maj kl. 19.00

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

Tisdagen den 29 maj kl. 16.00

77 À • En civilskyddsmekanism för unionen  - Betänkande: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

- Ändringsförslag Tisdagen den 29 maj kl. 19.00

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

Onsdagen den 30 maj kl. 16.00

37 À • Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre
förbindelser 2016–2020  - Betänkande: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 23 maj kl. 13.00

17 À • Genomförande av EU:s ungdomsstrategi  - Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 23 maj kl. 13.00

25 À • Genomförande av ekodesigndirektivet  - Betänkande: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 23 maj kl. 13.00

39 À • Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda
anställningsavtal - Muntlig fråga (O-000054/2018 - B8-0022/2018)

- Resolutionsförslag Måndagen den 28 maj kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 29 maj kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 29 maj kl. 20.00

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

Onsdagen den 30 maj kl. 16.00

88 À • Situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 28 maj kl. 20.00

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

Onsdagen den 30 maj kl. 13.00

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

Onsdagen den 30 maj kl. 14.00

83 À • Försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 28 maj kl. 20.00

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

Onsdagen den 30 maj kl. 13.00

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

Onsdagen den 30 maj kl. 14.00

84 À • Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 28 maj kl. 20.00

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

Onsdagen den 30 maj kl. 13.00

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

Onsdagen den 30 maj kl. 14.00
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- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 25 maj kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 28 maj kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 29 maj 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 30 maj kl. 19.00
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