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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

74 À«««I • Utvärdering av medicinsk teknik

Betänkande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av
medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

69 • Genomförande av rådets hbti-riktlinjer mot bakgrund av situationen i Tjetjenien

Muntlig fråga

Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke
(O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
Kommissionen
Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, mot bakgrund av situationen i Tjetjenien

[2018/2851(RSP)]

84 À • Internationella redovisningsstandarder: Försäkringsavtal inom IFRS 17

Uttalande av kommissionen

[2018/2689(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

37 À • Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom
disintermediering

Muntlig fråga

Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Kommissionen
Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering

[2017/2772(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

86 À • EU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden

Uttalande av kommissionen

[2018/2720(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

2 • Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
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12.00 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.20 Debatt

11.30 - 12.00 Högtidligt möte

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

23 • Förberedelse av Europeiska rådets möte den 18–19 oktober

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2771(RSP)]

64 • Tal av Montenegros president Milo Đukanović

76 - Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet

Betänkande: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet

[2018/2069(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

59 «««I - Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och
tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav

Betänkande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning
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 (kodifiering)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

31 ««« - Avtal mellan EU och Marocko om vetenskapligt och tekniskt samarbete: villkor för Marockos
deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

Rekommendation: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om
vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko
om fastställande av villkoren för Konungariket Marockos deltagande i partnerskapet för forskning och
innovation
i Medelhavsområdet (Prima)

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
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75 ««« - Luftfartsavtal EU/Kanada

Rekommendation: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Rekommendation om utkastet till beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens
medlemsstater, församlade i rådet om ingående av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Utskottet för transport och turism

73 « - Inkludering av den italienska kommunen Campione d’Italia och den italienska delen av Luganosjön i
unionens tullområde

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad
gäller inkluderingen av den italienska kommunen Campione d’Italia och den italienska delen av Luganosjön
i unionens tullområde och i den territoriella tillämpningen av direktiv 2008/118/EG

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

56 - Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2018/001
NL/Finansiella tjänster

Betänkande: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter (ansökan från Nederländerna – EGF/2018/001 NL/Finansiella tjänster)

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Budgetutskottet

17 À«««I - Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster

Betänkande: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om
samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om
tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Utskottet för kultur och utbildning

57 À - Förslag till ändringsbudget nr 5/2018: Återdragande av reserven för stöd till Turkiet från
instrumentet för stöd inför anslutningen och ökning av anslagen till det europeiska
grannskapsinstrumentet och anslagen till humanitärt bistånd för ytterligare brådskande åtgärder

Betänkande: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2018 för
budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen: Återdragande av reserven för stöd till Turkiet från instrumentet
för stöd inför anslutningen (IPA II), ökning av anslagen till det europeiska grannskapsinstrumentet och
anslagen till humanitärt bistånd för ytterligare brådskande åtgärder samt ändring av tjänsteförteckningen för
genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) i samband med initiativet WiFi4EU

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Budgetutskottet
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48 À • EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende
på mänskliga rättigheter

Muntliga frågor

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Utskottet för utveckling
Utskottet för internationell handel
Utskottet för utrikesfrågor
Rådet
EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga
rättigheter

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Utskottet för utveckling
Utskottet för internationell handel
Utskottet för utrikesfrågor
Vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga
rättigheter

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Utskottet för utveckling
Utskottet för internationell handel
Utskottet för utrikesfrågor
Kommissionen
EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga
rättigheter

[2018/2763(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

70 • EU-stöd till UNRWA efter att USA dragit in sitt finansiella stöd till UNRWA

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

[2018/2852(RSP)]

71 À • Situationen i Jemen

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

[2018/2853(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

66 À«««I • Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon

Betänkande: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande
av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens
samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av
förordning (EG) nr 715/2007 ï (omarbetning)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet



Gemensam debatt - Regler om mervärdesskatt
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15 « • Harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet

Betänkande: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG för
harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet och om
införande av ett slutgiltigt system för beskattning av handel mellan medlemsstaterna

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

11 À« • Mervärdesskattesatser

Betänkande: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Betänkande om rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller
mervärdesskattesatser

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

89 À • Det ökande nyfascistiska våldet i Europa

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2869(RSP)]

Omröstningen kommer att hållas vid sammanträdesperioden oktober II

47 • Förlorad rösträtt i EU

Muntliga frågor

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Utskottet för framställningar
Rådet
Förlorad rösträtt i EU

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Utskottet för framställningar
Kommissionen
Förlorad rösträtt i EU

[2018/2767(RSP)]



Onsdagen den 3 oktober 2018
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09.00 - 10.00 Debatt

10.00 - 12.30 Debatt

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

68 À • Rättsstatsprincipen i Rumänien

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2844(RSP)]

Omröstningen kommer att hållas under sammanträdesperioden november I

19 • Diskussion med Estlands premiärminister Jüri Ratas om EU:s framtid

[2018/2731(RSP)]

15 « - Harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet

Betänkande: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

62 « - Mervärdesskatt: period för tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet och
mekanismen för snabba insatser

Betänkande: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system
för mervärdesskatt vad gäller perioden för frivillig tillämpning av förfarandet för omvänd
betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägerier och
mekanismen för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

63 « - Administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register

Betänkande: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 389/2012 om
administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

74 À«««I - Utvärdering av medicinsk teknik

Betänkande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet



 

15.00 - 23.00     
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66 À«««I - Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon

Betänkande: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

11 À« - Mervärdesskattesatser

Betänkande: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

84 À - Internationella redovisningsstandarder: Försäkringsavtal inom IFRS 17

Resolutionsförslag

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering

Resolutionsförslag

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - EU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden

Resolutionsförslag

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Minimiinkomst för ett rättvist Europa: en rättighet för medborgarna

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

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

Betänkande: Axel Voss (A8-0320/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska
unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

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

30 À«««I • Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande

Betänkande: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt
erkännande av beslut om frysning och förverkande

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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28 À«««I • Fritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

Betänkande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det
fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

78 • Risker för penningtvätt i banksektorn i EU

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2860(RSP)]

72 • Humanitär nödsituation i Medelhavet: stöd till lokala och regionala myndigheter

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2854(RSP)]

85 À • Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel

Uttalande av kommissionen

[2018/2747(RSP)]



Torsdagen den 4 oktober 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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628.017/OJ 628.017/OJ

09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 16.00 Debatt

65 • Paketet om strategin för offentlig upphandling

Betänkande: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Betänkande om paketet om strategin för offentlig upphandling

[2017/2278(INI)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

80 À • Försämringen av mediefriheten i Vitryssland, särskilt fallet Charta 97

RC B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018,
B8-0455/2018, B8-0457/2018

[2018/2861(RSP)]

81 À • Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen
Ahmed Mansoor

RC B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018,
B8-0467/2018, B8-0469/2018

[2018/2862(RSP)]

82 À • Utbredda godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och kazaker i Uiguriska
autonoma regionen Xinjiang

RC B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018,
B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

[2018/2863(RSP)]

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

65 - Paketet om strategin för offentlig upphandling

Betänkande: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

[2017/2278(INI)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

16 À«««I - EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

Betänkande: Axel Voss (A8-0320/2017)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

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



 

15.00 - 16.00     
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30 À«««I - Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande

Betänkande: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

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

28 À«««I - Fritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

Betänkande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

48 À - EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga
rättigheter

Resolutionsförslag

B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

[2018/2763(RSP)]

71 À - Situationen i Jemen

Resolutionsförslag

RC B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018,
B8-0449/2018, B8-0450/2018

[2018/2853(RSP)]

85 À - Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel

Resolutionsförslag

B8-0400/2018

[2018/2747(RSP)]

79 À • Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av
industriell slaktkycklinguppfödning

Muntlig fråga

Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli,
Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline
Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland,
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod,
Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda,
Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn
Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef
Weidenholzer (O-000095/2018 - B8-0410/2018)
Kommissionen
Djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell
slaktkycklingproduktion

[2018/2858(RSP)]

Omröstningen kommer att hållas vid sammanträdesperioden oktober II



 

 
Talartid (artikel 162 i arbetsordningen) 

Tidsfrister

12 12
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Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 1 oktober 2018

 

17.00 - 23.00

 

 

Tisdagen den 2 oktober 2018

 

09.00 - 11.20

 

15.00 - 23.00
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Kommissionen (inklusive repliker) :35'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande (2 x 1') :2'

Frågeställare (utskott) :5'

Frågeställare (politiska grupper) (4 x 2') :8'

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Ledamöter :150'

PPE : 40' 30, S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14', Verts/ALE : 11', GUE/NGL : 11', EFDD : 9' 30, ENF : 8', NI
: 6'

Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5', ENF : 4' 30, NI
: 3' 30

Rådet (inklusive repliker) :20'

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

:20'

Kommissionen (inklusive repliker) :35'

Föredragande (3 x 6') :18'

Föredragande av yttrande :1'

Frågeställare (utskott) (3 x 2') :6'

Frågeställare (utskott) :5'

Ögonkontaktsförfarandet (7 x 5') :35'

Ledamöter :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30



Onsdagen den 3 oktober 2018

 

09.00 - 10.00

 

10.00 - 12.30

 

15.00 - 23.00

 

 

Torsdagen den 4 oktober 2018

 

09.00 - 11.50

 

14 14Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)
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Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Vasilica Viorica Dăncilă, Rumäniens premiärminister (inklusive
repliker)

:5'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :21'

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

Jüri Ratas, Estlands premiärminister (inklusive repliker) :30'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Ledamöter :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5', ENF : 4' 30, NI
: 3' 30

Talare i debatten om aktuella frågor :4'

Rådet (inklusive repliker) :25'

Kommissionen (inklusive repliker) :50'

Föredragande (3 x 6') :18'

Föredragande av yttrande (5 x 1') :5'

Ögonkontaktsförfarandet (6 x 5') :30'

Ledamöter :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande (2 x 1') :2'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

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

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

Ledamöter :60' 30

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



15.00 - 16.00

 

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

Frågeställare (utskott) :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 1 oktober 2018

 

 

Tisdagen den 2 oktober 2018

 

16 16Tidsfrister
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74 À • Utvärdering av medicinsk teknik  - Betänkande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Måndagen den 1 oktober kl. 19.00

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

Tisdagen den 2 oktober kl. 19.00

84 À • Internationella redovisningsstandarder: Försäkringsavtal inom IFRS 17 - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 26 september kl. 13.00

- Ändringsförslag Måndagen den 1 oktober kl. 19.00

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

Tisdagen den 2 oktober kl. 16.00

37 À • Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering - Muntlig fråga
(O-000092/2018 - B8-0405/2018)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 26 september kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 1 oktober kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 1 oktober kl. 20.00

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

Tisdagen den 2 oktober kl. 16.00

86 À • EU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 26 september kl. 13.00

- Ändringsförslag Måndagen den 1 oktober kl. 19.00

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

Tisdagen den 2 oktober kl. 16.00

17 À • Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster  - Betänkande: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(A8-0192/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 26 september kl. 13.00

57 À • Förslag till ändringsbudget nr 5/2018: Återdragande av reserven för stöd till Turkiet från instrumentet
för stöd inför anslutningen och ökning av anslagen till det europeiska grannskapsinstrumentet och
anslagen till humanitärt bistånd för ytterligare brådskande åtgärder  - Betänkande: Siegfried Mureşan
(A8-0292/2018)

- Ändringsförslag Fredagen den 28 september kl. 12.00

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

Måndagen den 1 oktober kl. 19.00

48 À • EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga
rättigheter - Muntliga frågor (O-000078/2018 - B8-0404/2018)  (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
(O-000075/2018 - B8-0403/2018)

- Resolutionsförslag Tisdagen den 2 oktober kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 3 oktober kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 3 oktober kl. 13.00

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

Onsdagen den 3 oktober kl. 19.00



 

Onsdagen den 3 oktober 2018
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71 À • Situationen i Jemen - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 1 oktober kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 3 oktober kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 3 oktober kl. 13.00

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

Onsdagen den 3 oktober kl. 19.00

66 À • Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon  - Betänkande: Miriam Dalli
(A8-0287/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 26 september kl. 13.00

11 À • Mervärdesskattesatser  - Betänkande: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- Ändringsförslag Onsdagen den 26 september kl. 13.00

89 À • Det ökande nyfascistiska våldet i Europa - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 17 oktober kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 22 oktober kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 22 oktober kl. 20.00

68 À • Rättsstatsprincipen i Rumänien - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 7 november kl. 13.00

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

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

16 À • EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)  - Betänkande: Axel Voss (A8-0320/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 26 september kl. 13.00

30 À • Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande  - Betänkande: Nathalie Griesbeck
(A8-0001/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 26 september kl. 13.00

28 À • Fritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen  - Betänkande: Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0201/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 26 september kl. 13.00

85 À • Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 26 september kl. 13.00

- Ändringsförslag Måndagen den 1 oktober kl. 19.00



Torsdagen den 4 oktober 2018

 

Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
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80 À • Försämringen av mediefriheten i Vitryssland, särskilt fallet Charta 97

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 1 oktober kl. 20.00

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

Onsdagen den 3 oktober kl. 13.00

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

Onsdagen den 3 oktober kl. 14.00

81 À • Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen Ahmed Mansoor

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 1 oktober kl. 20.00

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

Onsdagen den 3 oktober kl. 13.00

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

Onsdagen den 3 oktober kl. 14.00

82 À • Utbredda godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och kazaker i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 1 oktober kl. 20.00

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

Onsdagen den 3 oktober kl. 13.00

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

Onsdagen den 3 oktober kl. 14.00

79 À • Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell
slaktkycklinguppfödning - Muntlig fråga (O-000095/2018 - B8-0410/2018)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 17 oktober kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 22 oktober kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 22 oktober kl. 20.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 28 september kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 1 oktober kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 2 oktober 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 3 oktober kl. 19.00
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	10.00 - 12.30     
	12.30 - 14.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
	15.00 - 23.00     

	Torsdagen den 4 oktober 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
	15.00 - 16.00     

	Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)
	Måndagen den 1 oktober 2018
	17.00 - 23.00

	Tisdagen den 2 oktober 2018
	09.00 - 11.20
	15.00 - 23.00

	Onsdagen den 3 oktober 2018
	09.00 - 10.00
	10.00 - 12.30
	15.00 - 23.00

	Torsdagen den 4 oktober 2018
	09.00 - 11.50
	15.00 - 16.00


	Tidsfrister
	Måndagen den 1 oktober 2018
	Tisdagen den 2 oktober 2018
	Onsdagen den 3 oktober 2018
	Torsdagen den 4 oktober 2018
	Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
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