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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

23 À«««I • Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram

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

37 À«««I • Integrerad statistik över jordbruksföretag

Betänkande: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om integrerad
statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008
och (EU) nr 1337/2011

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

19 À • Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen

Betänkande: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Betänkande om kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen, inklusive
markrofferi

[2017/2206(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

12 À • De nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och
tvångsäktenskap

Betänkande: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Betänkande om de nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga
äktenskap och tvångsäktenskap

[2017/2275(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

17 À • Klimatdiplomati

Betänkande: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

Betänkande om klimatdiplomati

[2017/2272(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
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20 À • FN:s generalförsamlings 73:e session

Betänkande: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s
generalförsamlings 73:e session

[2018/2040(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 113 i arbetsordningen
Omröstningen kommer att hållas på torsdag

38 • Städernas roll inom unionens institutionella ramar

Betänkande: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

Betänkande om städernas roll inom unionens institutionella ramar

[2017/2037(INI)]

Utskottet för konstitutionella frågor

60 • Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och
skadeståndsansvar

Betänkande: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

Betänkande om friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella
rättigheter och skadeståndsansvar

[2017/2007(INI)]

Utskottet för rättsliga frågor

2 • Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
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09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

30 • Återblick på det bulgariska rådsordförandeskapet

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2592(RSP)]

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

29 • Redogörelse för det österrikiska ordförandeskapets verksamhetsprogram

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2593(RSP)]

89 ««« - Samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och
Madagaskar

Rekommendation: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och byrån för
flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) om utveckling av satellitnavigering och
tillhandahållande av tilläggstjänster för civil flygtrafik inom ASECNA:s behörighetsområde

[11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

46 ««« - Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och
Förenta staterna

Rekommendation: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt
samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering

[08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

24 « - Det gemensamma företaget för europeiska högpresterande datorsystem

Betänkande: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt
högpresterande datorsystem

[COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

48 - Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/009 FR/Air
France

Betänkande: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Frankrike – EGF/2017/009 FR/Air France

[COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)]

Budgetutskottet
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38 - Städernas roll inom unionens institutionella ramar

Betänkande: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

[2017/2037(INI)]

Utskottet för konstitutionella frågor

60 - Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar

Betänkande: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

[2017/2007(INI)]

Utskottet för rättsliga frågor

23 À«««I - Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram

Betänkande: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

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

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

37 À«««I - Integrerad statistik över jordbruksföretag

Betänkande: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

47 À«««I - Meddelande om projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen

Betänkande: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 256/2014 om anmälan till kommissionen av projekt för
investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen

[COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

11 « - Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet

Betänkande: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

Betänkande om det ändrade förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad
gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet

[COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

19 À - Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen

Betänkande: Francisco Assis (A8-0194/2018)

[2017/2206(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

17 À - Klimatdiplomati

Betänkande: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

[2017/2272(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet



15.00 - 23.00     

 
Gemensam debatt - Rörlighetspaketet

 
Slut på den gemensamma debatten
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28 • Slutsatser från Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

[2018/2591(RSP)]

100 À«««I • Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare
i vägtransportsektorn

Betänkande: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda
bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för
utstationering av förare inom vägtransportsektorn

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Utskottet för transport och turism

99 À«««I • Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila
samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

Betänkande: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid
och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och
av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av
färdskrivare

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Utskottet för transport och turism

98 À«««I • Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn

Betänkande: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att
anpassa dem till utvecklingar inom sektorn

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Utskottet för transport och turism

94 À • Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser

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

[2018/2770(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

90 • Ebolautbrott i Demokratiska republiken Kongo

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2742(RSP)]



 
Gemensam debatt - Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska

atomenergigemenskapen och Armenien

 
Slut på den gemensamma debatten
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95 À • Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet
kriminaliseras

Muntlig fråga

Claude Moraes (O-000065/2018 - B8-0034/2018)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Kommissionen
Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras

[2018/2769(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

32 À • Definitionen av små och medelstora företag

Muntlig fråga

Markus Pieper (O-000050/2018 - B8-0031/2018)
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Kommissionen
Definitionen av små och medelstora företag

[2018/2545(RSP)]

13 ««« • Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och
Armenien

Rekommendation: László Tőkés (A8-0177/2018)

Rekommendation till utkastet till rådets beslut om det omfattande och fördjupade
partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen
och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

18 À • Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och
Armenien (resolution)

Betänkande: László Tőkés (A8-0179/2018)

Betänkandemed förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till
rådets beslut om ingående av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet
mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

[2017/2269(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor



Onsdagen den 4 juli 2018

 

 

09.00 - 11.30     

 

11.30 - 12.00     OMRÖSTNING
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09.00 - 11.30 Debatt

11.30 - 12.00 OMRÖSTNING

12.00 - 12.30 Högtidligt möte

12.30 - 14.00 Återupptagande av omröstningen följt av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

97 • Diskussion med Polens premiärminister Mateusz Morawiecki om EU:s framtid

[2018/2729(RSP)]

110 «««I - Ökning av finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och anpassning av det
allmänna målet

Betänkande: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU)
2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det
allmänna målet

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Utskottet för regional utveckling

85 ««« - Reform av Europeiska unionens vallagstiftning

Rekommendation: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

Förslag till rekommendation om utkastet till rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av
ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den
20 september 1976

[09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)]

Utskottet för konstitutionella frågor

13 ««« - Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien

Rekommendation: László Tőkés (A8-0177/2018)

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

18 À - Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien (resolution)

Betänkande: László Tőkés (A8-0179/2018)

[2017/2269(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

87 ««« - Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak

Rekommendation: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

[10209/2012 - C7-0189/2012 -  - 10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor
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88 - Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak (resolution)

Betänkande: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

Förslag till betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut
om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater,
å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

[2010/0310M(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

91 ««« - Avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av medgivanden (Kroatiens
anslutning)

Rekommendation: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan
Europeiska unionen och Nya Zeeland i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och
handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband
med anslutningen till Europeiska unionen

[10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)]

Utskottet för internationell handel

102 À«««I - Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken: clearingsystem och
betalningssystem

Betänkande: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i stadgan för
Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

[10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet för konstitutionella frågor

61 À« - Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa
bestämmelser om fordonsbeskattning

Betänkande: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

Betänkande om utkastet till rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga
godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning

[COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)]

Utskottet för transport och turism

26 À - Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2018 om införande av överskottet från budgetåret 2017

Betänkande: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2018 för
budgetåret 2018: Införande av överskottet från budgetåret 2017

[09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)]

Budgetutskottet

93 À - Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2018: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet

Betänkande: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2018 för
budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet

[09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)]

Budgetutskottet

117 À - Kommissionens delegerade beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken
mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Iran

Invändning enligt artikel 105.3

B8-0313/2018

[2018/2758(DEA)]
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12 À - De nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap

Betänkande: Charles Goerens (A8-0187/2018)

[2017/2275(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

32 À - Definitionen av små och medelstora företag

Resolutionsförslag

B8-0304/2018

[2018/2545(RSP)]

10 À - Förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan

Betänkande: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och kommissionens vice
ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förhandlingarna om ett
övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan

[2017/2056(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

100 À«««I - Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn

Betänkande: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Utskottet för transport och turism

99 À«««I - Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt
positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

Betänkande: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Utskottet för transport och turism

98 À«««I - Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn

Betänkande: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Utskottet för transport och turism

50 À - Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Jordanien om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Betänkande: Claude Moraes (A8-0232/2018)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Hashemitiska konungariket Jordanien om
utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
och de myndigheter i Hashemitiska konungariket Jordanien som är behöriga vad gäller bekämpning av grov
brottslighet och terrorism

[2018/2060(INI)]

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

51 À - Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Turkiet om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Betänkande: Claude Moraes (A8-0233/2018)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om utbyte av
personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de
myndigheter i Turkiet som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

[2018/2061(INI)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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52 À - Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Israel om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Betänkande: Claude Moraes (A8-0235/2018)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Staten Israel om utbyte av personuppgifter
mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i
Staten Israel som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

[2018/2062(INI)]

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

53 À - Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Tunisien om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Betänkande: Claude Moraes (A8-0237/2018)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Tunisien om utbyte av personuppgifter
mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i
Tunisien som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

[2018/2063(INI)]

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

54 À - Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Marocko om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Betänkande: Claude Moraes (A8-0238/2018)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om utbyte av
personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de
myndigheter i Konungariket Marocko som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och
terrorism.

[2018/2064(INI)]

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

55 À - Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Libanon om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Betänkande: Claude Moraes (A8-0234/2018)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon om utbyte av
personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de
myndigheter i Libanon som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

[2018/2065(INI)]

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

56 À - Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Egypten om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Betänkande: Claude Moraes (A8-0236/2018)

Betänkande om kommissionens rekommendationen till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten om utbyte av
personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de
myndigheter i Arabrepubliken Egypten som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och
terrorism.

[2018/2066(INI)]

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



 

12.00 - 12.30     Högtidligt möte

 

12.30 - 14.00     Återupptagande av omröstningen följt av röstförklaringar

 

15.00 - 23.00     

 
Gemensam debatt - EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

 
Slut på den gemensamma debatten
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57 À - Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Algeriet om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Betänkande: Claude Moraes (A8-0239/2018)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om
utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
och de myndigheter i Demokratiska folkrepubliken Algeriet som är behöriga vad gäller bekämpning av grov
brottslighet och terrorism

[2018/2067(INI)]

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

105 • Anförande av João Manuel Gonçalves Lourenço, Republiken Angolas president

68 • Ingående av det tredje makroekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland

Uttalande av Eurogruppens ordförande

[2018/2740(RSP)]

104 • Uttalandet nyligen av Italiens inrikesminister on sinti och romer och minoriteters
rättigheter i EU

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

[2018/2777(RSP)]

21 À«««I • EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

Betänkande: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om
ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399 och (EU) 2016/1624

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

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

22 À«««I • EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter

Betänkande: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och
resetillstånd (Etias)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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25 À • Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet

Betänkande: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Betänkande om ett mandat för trepartsmötet om budgeten för 2019

[2018/2024(BUD)]

Budgetutskottet

14 À«««I • Finansiella regler för unionens allmänna budget

Betänkande: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella
regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr
1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr
1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr
223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets
beslut nr 541/2014/EU

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Budgetutskottet

Budgetkontrollutskottet

65 À • Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av
privatlivet i EU och USA

Uttalande av kommissionen

[2018/2645(RSP)]

27 À • De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act
för EU-medborgare

Muntlig fråga

Cecilia Wikström (O-000052/2018 - B8-0033/2018)
Utskottet för framställningar
Rådet
De negativa effekterna av FATCA för EU-medborgare och särskilt "ofrivilliga amerikaner"

Cecilia Wikström (O-000053/2018 - B8-0032/2018)
Utskottet för framställningar
Kommissionen
De negativa effekterna av FATCA för EU-medborgare och särskilt "ofrivilliga amerikaner"

[2018/2646(RSP)]



Torsdagen den 5 juli 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

73 • Deltagandet av personer med funktionsnedsättning i val till Europaparlamentet

Uttalande av kommissionen

[2018/2647(RSP)]

106 À • Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i
Chisinau

RC B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018,
B8-0330/2018, B8-0332/2018

[2018/2783(RSP)]

107 À • Somalia

RC B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018,
B8-0331/2018, B8-0334/2018

[2018/2784(RSP)]

108 À • Burundi

RC B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018,
B8-0338/2018, B8-0339/2018

[2018/2785(RSP)]

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

116 «««I - Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Betänkande: Axel Voss (A8-0245/2018)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre
marknaden

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c
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115 «««I - Det europeiska medborgarinitiativet

Betänkande: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det Europeiska
medborgarinitiativet

[COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)]

Utskottet för konstitutionella frågor

Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c

103 « - Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Kroatien

Betänkande: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslutet om inledande av automatiskt utbyte av DNA
uppgifter i Kroatien

[06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)]

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

21 À«««I - EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

Betänkande: Kinga Gál (A8-0322/2017)

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

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

22 À«««I - EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter

Betänkande: Kinga Gál (A8-0323/2017)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

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

14 À«««I - Finansiella regler för unionens allmänna budget

Betänkande: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Budgetutskottet

Budgetkontrollutskottet

96 À«««I - Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet
och rättvisa

Betänkande: Monica Macovei (A8-0404/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för den
operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, om ändring av
förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr
1077/2011

[COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)]

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

25 À - Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet

Betänkande: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

[2018/2024(BUD)]

Budgetutskottet

20 À - FN:s generalförsamlings 73:e session

Betänkande: Eugen Freund (A8-0230/2018)

[2018/2040(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 113 i arbetsordningen



 

15.00 - 16.00
 

Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)
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94 À - Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser

Resolutionsförslag

RC B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018,
B8-0320/2018, B8-0321/2018

[2018/2770(RSP)]

95 À - Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras

Resolutionsförslag

B8-0314/2018

[2018/2769(RSP)]

65 À - Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och
USA

Resolutionsförslag

B8-0305/2018

[2018/2645(RSP)]

27 À - De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EU-
medborgare

Resolutionsförslag

B8-0306/2018

[2018/2646(RSP)]

81 À - Stadga för sociala och solidariska företag

Betänkande: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en stadga för sociala och solidariska företag

[2016/2237(INL)]

Utskottet för rättsliga frågor

114 • O-000058/2018

[O-000058/2018 - B8-0035/2018]



 

 
Talartid (artikel 162 i arbetsordningen) 

Tidsfrister

16 16

624.394/OJ 624.394/OJ



Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 2 juli 2018

 

17.00 - 23.00

 

 

Tisdagen den 3 juli 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

17 17Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

624.394/OJ 624.394/OJ

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

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

:15'

Föredragande (7 x 6') :42'

Föredragande av yttrande (6 x 1') :6'

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

Ögonkontaktsförfarandet (8 x 5') :40'

Ledamöter :90' 30

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

Rådet (inklusive repliker) :30'

Kommissionen (inklusive repliker) :30'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

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

Europeiska rådet (inklusive repliker) :15'

Rådet (inklusive repliker) :10'

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

:15'

Kommissionen (inklusive repliker) :45'

Föredragande (4 x 6') :24'

Föredragande av yttrande (4 x 1') :4'

Frågeställare (utskott) (2 x 5') :10'

Ögonkontaktsförfarandet (7 x 5') :35'

Ledamöter :210' 30

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' 30



Onsdagen den 4 juli 2018

 

09.00 - 11.30

 

15.00 - 23.00

 

 

Torsdagen den 5 juli 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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624.394/OJ 624.394/OJ

Mateusz Morawiecki, Polens (inklusive repliker) :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

Talare i debatten om aktuella frågor :4'

Rådet (inklusive repliker) :10'

Eurogruppens ordförande (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :40'

Föredragande (4 x 6') :24'

Föredragande av yttrande (15 x 1') :15'

Frågeställare (utskott) :5'

Ögonkontaktsförfarandet (6 x 5') :30'

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 : 11' 30, NI : 8'

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

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) :5'

Frågeställare (större interpellation) :2'

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 2 juli 2018

 

 

Tisdagen den 3 juli 2018

 

19 19Tidsfrister

624.394/OJ 624.394/OJ

23 À • Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram  - Betänkande: Françoise Grossetête
(A8-0037/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

37 À • Integrerad statistik över jordbruksföretag  - Betänkande: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

19 À • Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen  - Betänkande: Francisco Assis (A8-0194/2018)

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

Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

12 À • De nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap  -
Betänkande: Charles Goerens (A8-0187/2018)

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

Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

17 À • Klimatdiplomati  - Betänkande: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

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

Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

20 À • FN:s generalförsamlings 73:e session  - Betänkande: Eugen Freund (A8-0230/2018)

- Ändringsförslag Fredagen den 29 juni kl. 13.00

47 À • Meddelande om projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen  - Betänkande:
Barbara Kappel (A8-0211/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

100 À • Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn  -
Betänkande: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

99 À • Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning
med hjälp av färdskrivare  - Betänkande: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

98 À • Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn  - Betänkande: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 27 juni kl. 13.00



 

Onsdagen den 4 juli 2018
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624.394/OJ 624.394/OJ

94 À • Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser - Uttalande av vice
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 2 juli kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 4 juli kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 4 juli kl. 13.00

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

Onsdagen den 4 juli kl. 19.00

95 À • Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras - Muntlig
fråga (O-000065/2018 - B8-0034/2018)

- Resolutionsförslag Måndagen den 2 juli kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 3 juli kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 3 juli kl. 20.00

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

Onsdagen den 4 juli kl. 16.00

32 À • Definitionen av små och medelstora företag - Muntlig fråga (O-000050/2018 - B8-0031/2018)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

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

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

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

Tisdagen den 3 juli kl. 16.00

18 À • Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien (resolution)  -
Betänkande: László Tőkés (A8-0179/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

102 À • Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken: clearingsystem och
betalningssystem  - Betänkande: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

- Ändringsförslag Måndagen den 2 juli kl. 19.00

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

Tisdagen den 3 juli kl. 16.00

61 À • Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser
om fordonsbeskattning  - Betänkande: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

26 À • Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2018 om införande av överskottet från budgetåret 2017  -
Betänkande: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

93 À • Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2018: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet  - Betänkande:
Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Ändringsförslag Måndagen den 2 juli kl. 19.00

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

Tisdagen den 3 juli kl. 16.00

117 À • Kommissionens delegerade beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken
mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Iran - Invändning enligt artikel
105.3

- Ändringsförslag Måndagen den 2 juli kl. 19.00

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

Tisdagen den 3 juli kl. 16.00
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10 À • Förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan  - Betänkande: Norica Nicolai
(A8-0185/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

50 À • Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Jordanien om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism  - Betänkande: Claude Moraes (A8-0232/2018)

- Ändringsförslag Torsdagen den 28 juni kl. 13.00

51 À • Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Turkiet om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism  - Betänkande: Claude Moraes (A8-0233/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

52 À • Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Israel om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism  - Betänkande: Claude Moraes (A8-0235/2018)

- Ändringsförslag Torsdagen den 28 juni kl. 13.00

53 À • Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Tunisien om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism  - Betänkande: Claude Moraes (A8-0237/2018)

- Ändringsförslag Torsdagen den 28 juni kl. 13.00

54 À • Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Marocko om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism  - Betänkande: Claude Moraes (A8-0238/2018)

- Ändringsförslag Torsdagen den 28 juni kl. 13.00

55 À • Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Libanon om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism  - Betänkande: Claude Moraes (A8-0234/2018)

- Ändringsförslag Torsdagen den 28 juni kl. 13.00

56 À • Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Egypten om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism  - Betänkande: Claude Moraes (A8-0236/2018)

- Ändringsförslag Torsdagen den 28 juni kl. 13.00

57 À • Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Algeriet om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism  - Betänkande: Claude Moraes (A8-0239/2018)

- Ändringsförslag Torsdagen den 28 juni kl. 13.00

21 À • EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)  - Betänkande: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

22 À • EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter  - Betänkande: Kinga Gál
(A8-0323/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

25 À • Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet  - Betänkande: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

- Ändringsförslag Måndagen den 2 juli kl. 19.00

14 À • Finansiella regler för unionens allmänna budget  - Betänkande: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth
(A8-0211/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

65 À • Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA
- Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

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

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



 

Torsdagen den 5 juli 2018

 

Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop

 

22 22Tidsfrister

624.394/OJ 624.394/OJ

27 À • De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EU-medborgare -
Muntlig fråga (O-000052/2018 - B8-0033/2018)  (O-000053/2018 - B8-0032/2018)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

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

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

106 À • Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau

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

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

Onsdagen den 4 juli kl. 13.00

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

Onsdagen den 4 juli kl. 14.00

107 À • Somalia

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

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

Onsdagen den 4 juli kl. 13.00

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

Onsdagen den 4 juli kl. 14.00

108 À • Burundi

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

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

Onsdagen den 4 juli kl. 13.00

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

Onsdagen den 4 juli kl. 14.00

96 À • Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och
rättvisa  - Betänkande: Monica Macovei (A8-0404/2017)

- Ändringsförslag Måndagen den 2 juli kl. 19.00

81 À • Stadga för sociala och solidariska företag  - Betänkande: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 27 juni kl. 13.00

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

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

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