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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

14 À«««I • Den europeiska solidaritetskåren

Betänkande: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande
av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av
förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr
1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Utskottet för kultur och utbildning

51 À«««I • Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål

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

(Omröstning: 04/07/2018)

35 • Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Betänkande om effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland

[2017/2225(INI)]

Utskottet för regional utveckling

29 • Särskilda åtgärder till förmån för Grekland

Betänkande: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Betänkande om genomförandet av särskilda åtgärder till förmån för Grekland enligt
förordning 2015/1839

[2018/2038(INI)]

Utskottet för regional utveckling

99 À • Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion

Uttalande av kommissionen

[2018/2847(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
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56 • Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i
sysselsättning av hög kvalitet

Betänkande: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Betänkande om olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i
sysselsättning av hög kvalitet

[2017/2277(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

47 À • Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på
arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU

Betänkande: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Betänkande om åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella
trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU

[2018/2055(INI)]

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

33 • Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn
av finansiella tjänster

Betänkande: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Betänkande om förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering
och tillsyn av finansiella tjänster

[2017/2253(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

37 À • Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern

Betänkande: Jill Evans (A8-0228/2018)

Betänkande om likabehandling av språk i den digitala tidsåldern

[2018/2028(INI)]

Utskottet för kultur och utbildning

23 À • Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i
utvecklingsländerna: skogarna

Betänkande: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Betänkande om transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i
utvecklingsländerna: skogarna

[2018/2003(INI)]

Utskottet för utveckling

46 • Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden

Betänkande: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Betänkande om att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden

[2018/2054(INI)]

Utskottet för regional utveckling

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

11 • Diskussion med Greklands premiärminister Alexis Tsipras om EU:s framtid

[2018/2730(RSP)]

92 • Tal av Libanons president Michel Aoun

20 «««I - Likvärdighet av fältbesiktningar

Betänkande: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG
vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Brasilien av utsädesodlingar av foderväxter och stråsäd och om
likvärdighet av utsäde av foderväxter och stråsäd som produceras i Brasilien, samt vad gäller likvärdighet av
fältbesiktningar i Moldavien av utsädesodlingar av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter och om
likvärdighet av utsäde av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter som produceras i Moldavien

[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

30 « - Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag

Betänkande: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system
för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

87 « - Genomförandebeslut om att underställa de nya psykoaktiva ämnena cyklopropylfentanyl och
metoxiacetylfentanyl kontrollåtgärder

Betänkande: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa de nya psykoaktiva ämnena N-
fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl) och 2-metoxi-N-
fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetylfentanyl) kontrollåtgärder

[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]

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

80 - Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen
och Polen

Betänkande: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens
solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen

[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]

Budgetutskottet
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81 - Förslag till ändringsbudget nr 4/2018: utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge
stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen

Betänkande: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2018 för
budgetåret 2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge
stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen

[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]

Budgetutskottet

35 - Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

[2017/2225(INI)]

Utskottet för regional utveckling

29 - Särskilda åtgärder till förmån för Grekland

Betänkande: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

[2018/2038(INI)]

Utskottet för regional utveckling

56 - Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet

Betänkande: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

[2017/2277(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

33 - Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella
tjänster

Betänkande: Brian Hayes (A8-0263/2018)

[2017/2253(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

46 - Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden

Betänkande: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

[2018/2054(INI)]

Utskottet för regional utveckling

14 À«««I - Den europeiska solidaritetskåren

Betänkande: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Utskottet för kultur och utbildning

51 À«««I - Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål

Betänkande: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

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

Utskottet för regional utveckling

(Omröstning: 04/07/2018)



 

15.00 - 24.00     
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31 À« - Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020

Betänkande: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och
utbildningsprogram (2019–2020) som kompletterar Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och
innovation

[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

47 À - Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det
offentliga rummet och i politiken i EU

Betänkande: Pina Picierno (A8-0265/2018)

[2018/2055(INI)]

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

37 À - Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern

Betänkande: Jill Evans (A8-0228/2018)

[2018/2028(INI)]

Utskottet för kultur och utbildning

23 À - Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna

Betänkande: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

[2018/2003(INI)]

Utskottet för utveckling

19 À • Situationen i Ungern

Betänkande: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Betänkande om ett förslag med en begäran till rådet att enligt artikel 7.1 i fördraget om
Europeiska unionen fastställa huruvida det finns en klar risk för att Ungern allvarligt
åsidosätter unionens värden

[2017/2131(INL)]

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

88 À«««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

86 À • Autonoma vapensystem

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

[2018/2752(RSP)]
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34 À • Läget i förbindelserna mellan EU och USA

Betänkande: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Betänkande om läget i förbindelserna mellan EU och USA

[2017/2271(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

98 • Nödsituationen i Libyen och Medelhavsområdet

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

[2018/2846(RSP)]

100 À • Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar

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

[2018/2849(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

28 À • Läget i förbindelserna mellan EU och Kina

Betänkande: Bas Belder (A8-0252/2018)

Betänkande om läget i förbindelserna mellan EU och Kina

[2017/2274(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

52 À«««I • Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen

Betänkande: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av
kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG)
nr 1889/2005

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

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

53 À«««I • Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

Betänkande: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av
penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

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



Onsdagen den 12 september 2018

 

 

09.00 - 11.50     PRIORITERAD DEBATT

 

12.30 - 14.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.50 PRIORITERAD DEBATT

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

43 • Tillståndet i unionen

Uttalande av kommissionens ordförande

[2018/2736(RSP)]

84 «««I - Nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu

Betänkande: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr
110/2008 vad gäller nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu
som framställts i enkelpanna och buteljerats i Japan

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

26 ««« - Ändring av samarbetsmemorandum mellan Förenta staterna och EU (införande av system för
flygledningstjänst)

Rekommendation: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ändring 1
av samarbetsmemorandum NAT-I-9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

18 ««« - Luftfartsavtal mellan Kanada och EU (Kroatiens anslutning)

Rekommendation: Francisco Assis (A8-0256/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar,
av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Utskottet för transport och turism

88 À«««I - Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Betänkande: Axel Voss (A8-0245/2018)

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

Utskottet för rättsliga frågor

52 À«««I - Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen

Betänkande: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

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



 

15.00 - 23.00     
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53 À«««I - Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

Betänkande: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

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

19 À - Situationen i Ungern

Betänkande: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

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

86 À - Autonoma vapensystem

Resolutionsförslag

RC B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018,
B8-0361/2018, B8-0362/2018

[2018/2752(RSP)]

34 À - Läget i förbindelserna mellan EU och USA

Betänkande: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

28 À - Läget i förbindelserna mellan EU och Kina

Betänkande: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

91 • Framtidens pensioner: bekämpa privatisering och stärka offentliga och allmänna
system för social trygghet

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

[2018/2843(RSP)]

44 • Rådets presentation av sin ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret
2019

[2018/2737(RSP)]

16 À«««I • Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som
utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av
sådana uppgifter

Betänkande: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens
institutioner, organ, kontor och byråer, om det fria flödet av sådana uppgifter samt om
upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 1247/2002/EG

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

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



Gemensam debatt - Strategi för plast och lagstiftning om kemikalier, produkter och

avfall
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32 À • En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi

Betänkande: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Betänkande om en europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi

[2018/2035(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

70 À • Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och
avfall

Muntliga frågor

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Rådet
Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Kommissionen
Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall

[2018/2589(RSP)]

24 À • En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens

Betänkande: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Betänkande om en europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens

[2017/2254(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

55 À«««I • Gemensam digital ingång

Betänkande: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av
en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp-
och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

49 À • Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU

Betänkande: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Betänkande om Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU

[2017/2257(INI)]

Utskottet för transport och turism



Torsdagen den 13 september 2018

 

 

08.30 - 11.45     

 

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av

demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
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08.30 - 11.45 Debatt

11.45 - 12.15 Tal av Zoran Zaev, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärminister

12.15 - 14.15 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 16.00 Större interpellationer

36 À • Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel

Betänkande: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Betänkande om genomförandet av förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel

[2017/2128(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

22 À • Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden

Betänkande: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Betänkande om olika kvalitet på produkter på den inre marknaden

[2018/2008(INI)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

94 À • Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen

RC B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018,
B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo

RC B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018,
B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha

RC B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018,
B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]



11.45 - 12.15

 

12.15 - 14.15     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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93 • Tal av Zoran Zaev, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärminister

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

89 « - Avtal om samarbete mellan Eurojust och Albanien

Betänkande: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet
om samarbete mellan Eurojust och Albanien

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

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

16 À«««I - Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens
institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter

Betänkande: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

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

55 À«««I - Gemensam digital ingång

Betänkande: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

101 «««I - Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när
de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är
undantagna från detta krav (Kosovo)

Betänkande: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr
539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha
visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är
undantagna från detta krav (Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

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

Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c

99 À - Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion

Resolutionsförslag

RC B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018,
B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

100 À - Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar

Resolutionsförslag

B8-0383/2018, RC B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018,
B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]



 

15.00 - 16.00
 

Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)
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32 À - En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi

Betänkande: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[2018/2035(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

70 À - Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall

Resolutionsförslag

B8-0363/2018

[2018/2589(RSP)]

24 À - En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens

Betänkande: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

49 À - Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU

Betänkande: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Utskottet för transport och turism

36 À - Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel

Betänkande: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

22 À - Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden

Betänkande: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)



 

 
Talartid (artikel 162 i arbetsordningen) 

Tidsfrister
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Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 10 september 2018

 

17.00 - 23.00

 

 

Tisdagen den 11 september 2018

 

09.00 - 11.30

 

15.00 - 24.00

 

14 14Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)
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Kommissionen (inklusive repliker) :60'

Föredragande (4 x 6') :24'

Föredragande av yttrande (9 x 1') :9'

Föredragande (artikel 52.2 i arbetsordningen) (6 x 4') :24'

Ögonkontaktsförfarandet (11 x 5') :55'

Ledamöter :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', Verts/ALE : 5', GUE/NGL : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Greklands premiärminister Alexis Tsipras (inclusive 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

Viktor Orbán, Ungerns premiärminister (inklusive repliker) :5'

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

:40'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Föredragande (7 x 6') :42'

Föredragande av yttrande (14 x 1') :14'

Ögonkontaktsförfarandet (9 x 5') :45'

Ledamöter :239' 30

PPE : 66' 30, S&D : 58', ECR : 23' 30, ALDE : 22', Verts/ALE : 17' 30, GUE/NGL : 17', EFDD : 14' 30, ENF :
12' 30, NI : 8'



Onsdagen den 12 september 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

Torsdagen den 13 september 2018

 

08.30 - 11.45

 

15.00 - 16.00

 

15 15Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)
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Rådet (inklusive repliker) :5'

Kommissionens ordförande (inklusive repliker) :40'

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

Talare i debatten om aktuella frågor :4'

Rådet (inklusive repliker) :20'

Kommissionen (inklusive repliker) :35'

Ordförande för budgetutskottet :3'

Föredragande (5 x 6') :30'

Föredragande av budgeten (2 x 3') :6'

Frågeställare (utskott) :5'

Föredragande av yttrande (5 x 1') :5'

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Ledamöter :239' 30

PPE : 66' 30, S&D : 58', ECR : 23' 30, ALDE : 22', Verts/ALE : 17' 30, GUE/NGL : 17', EFDD : 14' 30, ENF :
12' 30, NI : 8'

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

Föredragande (2 x 6') :12'

Föredragande av yttrande (3 x 1') :3'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

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

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

Ledamöter :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', Verts/ALE : 5', GUE/NGL : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

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 10 september 2018

 

 

Tisdagen den 11 september 2018

 

16 16Tidsfrister

626.050/OJ 626.050/OJ

14 À • Den europeiska solidaritetskåren  - Betänkande: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 5 september kl. 13.00

51 À • Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål  - Betänkande: Ruža Tomašić
(A8-0227/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 5 september kl. 13.00

99 À • Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion - Uttalande av
kommissionen

- Resolutionsförslag Tisdagen den 11 september kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 12 september kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 12 september kl. 13.00

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

Onsdagen den 12 september kl. 19.00

47 À • Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det
offentliga rummet och i politiken i EU  - Betänkande: Pina Picierno (A8-0265/2018)

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

Onsdagen den 5 september kl. 13.00

37 À • Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern  - Betänkande: Jill Evans (A8-0228/2018)

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

Onsdagen den 5 september kl. 13.00

23 À • Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna  -
Betänkande: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

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

Onsdagen den 5 september kl. 13.00

31 À • Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020  - Betänkande: Rebecca Harms
(A8-0258/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 5 september kl. 13.00

19 À • Situationen i Ungern  - Betänkande: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 5 september kl. 13.00

88 À • Upphovsrätt på den digitala inre marknaden  - Betänkande: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 5 september kl. 13.00



 

Onsdagen den 12 september 2018

 

17 17Tidsfrister

626.050/OJ 626.050/OJ

86 À • Autonoma vapensystem - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Onsdagen den 5 september kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 10 september kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 10 september kl. 20.00

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

Tisdagen den 11 september kl. 16.00

34 À • Läget i förbindelserna mellan EU och USA  - Betänkande: Elmar Brok (A8-0251/2018)

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

Onsdagen den 5 september kl. 13.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Måndagen den 10 september kl. 19.00

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

Tisdagen den 11 september kl. 16.00

100 À • Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar - Uttalande av vice ordföranden för
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Tisdagen den 11 september kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 12 september kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 12 september kl. 13.00

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

Onsdagen den 12 september kl. 19.00

28 À • Läget i förbindelserna mellan EU och Kina  - Betänkande: Bas Belder (A8-0252/2018)

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

Onsdagen den 5 september kl. 13.00

52 À • Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen  - Betänkande: Mady Delvaux, Juan
Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 5 september kl. 13.00

53 À • Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser  - Betänkande: Ignazio Corrao
(A8-0405/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 5 september kl. 13.00

16 À • Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens
institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter  - Betänkande: Cornelia
Ernst (A8-0313/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 5 september kl. 13.00

32 À • En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi  - Betänkande: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Ändringsförslag Måndagen den 10 september kl. 19.00

70 À • Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall - Muntliga frågor
(O-000063/2018 - B8-0036/2018)  (O-000064/2018 - B8-0037/2018)

- Resolutionsförslag Måndagen den 10 september kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 11 september kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 11 september kl. 20.00

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

Onsdagen den 12 september kl. 16.00



 

Torsdagen den 13 september 2018
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24 À • En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens  - Betänkande: Karin Kadenbach
(A8-0257/2018)

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

Onsdagen den 5 september kl. 13.00

55 À • Gemensam digital ingång  - Betänkande: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 5 september kl. 13.00

49 À • Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU  - Betänkande: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 5 september kl. 13.00

36 À • Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel  - Betänkande: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 5 september kl. 13.00

22 À • Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden  - Betänkande: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

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

Onsdagen den 5 september kl. 13.00

94 À • Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 10 september kl. 20.00

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

Onsdagen den 12 september kl. 13.00

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

Onsdagen den 12 september kl. 14.00

95 À • Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 10 september kl. 20.00

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

Onsdagen den 12 september kl. 13.00

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

Onsdagen den 12 september kl. 14.00

96 À • Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 10 september kl. 20.00

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

Onsdagen den 12 september kl. 13.00

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

Onsdagen den 12 september kl. 14.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 7 september kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 10 september kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 11 september 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 12 september kl. 19.00
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