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Teckenförklaring - förfaranden
 

Såvida inte parlamentet beslutar annorlunda, kommer de behandlade texterna att gå till omröstning i följande ordning:
 

À = Tidsfrister    ´ = ??5020??    6 = Texten ännu ej antagen, eventuella tidsfrister

1. Tredje behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««III)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av ett gemensamt förslag

2. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

3. Andra behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««II)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för avvisning eller ändring av rådets ståndpunkt
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av rådets ståndpunkt

4. Parlamentets arbetsordning

- Ändringsförslag till arbetsordningen
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande av ändringsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till beslut

5. Första behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««I)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

6. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

7. Övriga förfaranden

- Samrådsförfarande («)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

- Övrigt (uttalanden, muntliga frågor, initiativbetänkanden, upphävande av immunitet)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till resolution eller ett förslag till beslut
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Måndagen den 25 mars 2019 1

17.00 - 24.00 1

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan 1

Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt  - Betänkande: Jeppe Kofod, Luděk
Niedermayer (A8-0170/2019) 1

Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien - Muntlig
fråga (O-000015/2019 - B8-0017/2019) 1

Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar  - Betänkande: Marita Ulvskog (A8-0169/2019) 1

Gemensam debatt - Den inre marknaden för el 1

Gemensamma regler för den inre marknaden för el  - Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0044/2018) 1

Den inre marknaden för el  - Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0042/2018) 1

Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter  - Betänkande: Morten Helveg
Petersen (A8-0040/2018) 2

Riskberedskap inom elsektorn  - Betänkande: Flavio Zanonato (A8-0039/2018) 2

Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen  - Betänkande: Geoffroy Didier
(A8-0447/2018) 2

Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen - Uttalande av kommissionen 2

Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar  - Betänkande:
Michał Boni (A8-0086/2019) 2

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen) 2

Tisdagen den 26 mars 2019 3

09.00 - 12.20 3

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden  - Betänkande: Axel Voss (A8-0245/2018) 3

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden  - Betänkande: Andrea Cozzolino
(A8-0094/2019) 3

Gemensam debatt - Tillhandahållande av digitalt innehåll och försäljning av varor på nätet 3

Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster  - Betänkande: Evelyne Gebhardt,
Axel Voss (A8-0375/2017) 3

Avtal om försäljning av varor  - Betänkande: Pascal Arimont (A8-0043/2018) 3

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar 4

Begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet  - Betänkande: Evelyn Regner (A8-0178/2019) 4

Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen  - Betänkande: Geoffroy Didier
(A8-0447/2018) 4

Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning)  - Betänkande: Cristian
Dan Preda (A8-0164/2019) 4

Övergripande avtal mellan EU och Uzbekistan  - Betänkande: David McAllister (A8-0149/2019) 4

Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar  - Betänkande: Marita Ulvskog (A8-0169/2019) 4

Gemensamma regler för den inre marknaden för el  - Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0044/2018) 4

Den inre marknaden för el  - Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0042/2018) 4

Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter  - Betänkande: Morten Helveg
Petersen (A8-0040/2018) 4

Riskberedskap inom elsektorn  - Betänkande: Flavio Zanonato (A8-0039/2018) 5

Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar  - Betänkande:
Michał Boni (A8-0086/2019) 5

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden  - Betänkande: Axel Voss (A8-0245/2018) 5

Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster  - Betänkande: Evelyne Gebhardt, Axel
Voss (A8-0375/2017) 5

Avtal om försäljning av varor  - Betänkande: Pascal Arimont (A8-0043/2018) 5
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Fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)  - Betänkande: Linnéa
Engström (A8-0381/2018) 5

Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område  - Betänkande: Adina-Ioana Vălean
(A8-0324/2018) 5

Särskilda regler om största tillåtna längd med avseende på förarhytten  - Betänkande: Karima Delli
(A8-0042/2019) 5

Referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar  - Betänkande: Neena
Gill (A8-0483/2018) 6

Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)  - Betänkande: Pascal Arimont
(A8-0470/2018) 6

Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst - Resolutionsförslag 6

Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt  - Betänkande: Jeppe Kofod, Luděk
Niedermayer (A8-0170/2019) 6

Avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz  - Betänkande: Doru-Claudian Frunzulică
(A8-0147/2019) 6

15.00 - 17.00 Debatter 6

Gemensam debatt - Ansvarsfrihet 2017 (53 betänkanden) 6

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan  - Betänkande: Inés
Ayala Sender (A8-0110/2019) 6

Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för
kommissionen för budgetåret 2017  - Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019) 7

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF  - Betänkande: Marco
Valli (A8-0107/2019) 7

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet  - Betänkande: Claudia Schmidt
(A8-0108/2019) 7

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet  - Betänkande: Arndt Kohn
(A8-0096/2019) 7

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – domstolen  - Betänkande: Arndt Kohn (A8-0098/2019) 7

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – revisionsrätten  - Betänkande:  (A8-0097/2019) 7

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén  -
Betänkande: Arndt Kohn (A8-0100/2019) 8

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén  - Betänkande: Arndt Kohn
(A8-0101/2019) 8

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten  - Betänkande: Arndt Kohn
(A8-0109/2019) 8

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen  - Betänkande: Arndt Kohn
(A8-0099/2019) 8

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen  - Betänkande: Arndt Kohn
(A8-0116/2019) 8

Ansvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll  -
Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019) 8

Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)  - Betänkande: Petri
Sarvamaa (A8-0113/2019) 9

Ansvarsfrihet 2017: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk
kommunikation (Berec)  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019) 9

Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)  - Betänkande: Petri
Sarvamaa (A8-0122/2019) 9

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)  - Betänkande:
Petri Sarvamaa (A8-0119/2019) 9

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning
(Cepol)  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019) 9

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0120/2019) 9

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0123/2019) 10

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA)  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019) 10

Ansvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)  -
Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019) 10

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0125/2019) 10



Innehåll

637.634/OJ 637.634/OJ

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA)  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019) 10

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0133/2019) 10

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)  - Betänkande: Petri
Sarvamaa (A8-0128/2019) 11

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0150/2019) 11

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)  - Betänkande:
Petri Sarvamaa (A8-0137/2019) 11

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0152/2019) 11

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0135/2019) 11

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)  -
Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019) 11

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0130/2019) 12

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)  - Betänkande:
Petri Sarvamaa (A8-0129/2019) 12

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019) 12

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)  - Betänkande: Petri
Sarvamaa (A8-0141/2019) 12

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0131/2019) 12

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området
med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019) 12

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0138/2019) 13

Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019) 13

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)  -
Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019) 13

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0155/2019) 13

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)  -
Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019) 13

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)  - Betänkande: Petri
Sarvamaa (A8-0136/2019) 13

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)  - Betänkande: Petri
Sarvamaa (A8-0153/2019) 14

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA)  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019) 14

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)  - Betänkande: Martina
Dlabajová (A8-0103/2019) 14

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Clean Sky  - Betänkande: Martina Dlabajová
(A8-0095/2019) 14

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel för elektriska komponenter och system för
europeiskt ledarskap  - Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0102/2019) 14

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH2)  - Betänkande:
Martina Dlabajová (A8-0105/2019) 14

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2)  -
Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0104/2019) 15

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi  - Betänkande:
Martina Dlabajová (A8-0126/2019) 15

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Sesar  - Betänkande: Martina Dlabajová
(A8-0118/2019) 15

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Shift2Rail  - Betänkande: Martina Dlabajová
(A8-0163/2019) 15
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17.00 - 18.15 OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på onsdagen) 15

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan  - Betänkande: Inés
Ayala Sender (A8-0110/2019) 15

Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen
för budgetåret 2017  - Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019) 15

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF  - Betänkande: Marco
Valli (A8-0107/2019) 15

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet  - Betänkande: Claudia Schmidt
(A8-0108/2019) 16

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet  - Betänkande: Arndt Kohn
(A8-0096/2019) 16

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – domstolen  - Betänkande: Arndt Kohn (A8-0098/2019) 16

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – revisionsrätten  - Betänkande:  (A8-0097/2019) 16

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén  - Betänkande:
Arndt Kohn (A8-0100/2019) 16

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén  - Betänkande: Arndt Kohn (A8-0101/2019) 16

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten  - Betänkande: Arndt Kohn
(A8-0109/2019) 16

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen  - Betänkande: Arndt Kohn
(A8-0099/2019) 16

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen  - Betänkande: Arndt Kohn
(A8-0116/2019) 16

Ansvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll  - Betänkande:
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019) 16

Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)  - Betänkande: Petri
Sarvamaa (A8-0113/2019) 17

Ansvarsfrihet 2017: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
(Berec)  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019) 17

Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)  - Betänkande: Petri
Sarvamaa (A8-0122/2019) 17

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)  - Betänkande: Petri
Sarvamaa (A8-0119/2019) 17

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
- Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019) 17

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0120/2019) 17

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0123/2019) 17

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA)  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019) 17

Ansvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)  - Betänkande:
Petri Sarvamaa (A8-0134/2019) 17

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0125/2019) 18

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA)  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019) 18

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019) 18

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0128/2019) 18

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0150/2019) 18

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)  - Betänkande: Petri
Sarvamaa (A8-0137/2019) 18

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0152/2019) 18

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0135/2019) 18

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)  -
Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019) 18

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019) 18

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)  - Betänkande: Petri
Sarvamaa (A8-0129/2019) 19
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Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019) 19

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)  - Betänkande: Petri
Sarvamaa (A8-0141/2019) 19

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0131/2019) 19

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med
frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019) 19

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019) 19

Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019) 19

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)  -
Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019) 19

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0155/2019) 19

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)  -
Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019) 20

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)  - Betänkande: Petri
Sarvamaa (A8-0136/2019) 20

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0153/2019) 20

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA)  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019) 20

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)  - Betänkande: Martina
Dlabajová (A8-0103/2019) 20

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Clean Sky  - Betänkande: Martina Dlabajová
(A8-0095/2019) 20

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel för elektriska komponenter och system för europeiskt
ledarskap  - Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0102/2019) 20

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH2)  - Betänkande: Martina
Dlabajová (A8-0105/2019) 20

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2)  -
Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0104/2019) 20
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Martina Dlabajová (A8-0126/2019) 21

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Sesar  - Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0118/2019) 21

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Shift2Rail  - Betänkande: Martina Dlabajová
(A8-0163/2019) 21

18.15 - 24.00 Debatter (eller efter omröstningen) 21

Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon  - Betänkande: Miriam Dalli
(A8-0287/2018) 21
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Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019) 21

Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)  - Betänkande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,
Knut Fleckenstein (A8-0174/2019) 21
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kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik 22

Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika  - Betänkande: Brando Benifei
(A8-0077/2019) 22

Onsdagen den 27 mars 2019 23

09.00 - 12.20 23
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Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden  - Betänkande: Andrea Cozzolino
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Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet  -
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Betänkande: Daniela Aiuto (A8-0259/2018) 26

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer  - Betänkande: Hugues Bayet,
Evelyn Regner (A8-0227/2017) 26

Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+,
Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder  -
Betänkande: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019) 26

Invändning i enlighet med artikel 105.3: Instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering 27

Invändning i enlighet med artikel 105.3: Asyl-, migrations- och integrationsfonden 27
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detta krav (Kosovo)  - Betänkande: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 27
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17.00 - 24.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

39 À • Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

Betänkande: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Betänkande om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

[2018/2121(INI)]

Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och
skatteflykt

117 À • Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta
och Slovakien

Muntlig fråga

Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Kommissionen
Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption i EU, särskilt i Malta och Slovakien

[2018/2965(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

140 À«««I • Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar

Betänkande: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av
säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG

[2018/0332(COD)]

Utskottet för transport och turism

42 À«««I • Gemensamma regler för den inre marknaden för el

Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om
gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning)

[2016/0380(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

14 À«««I • Den inre marknaden för el

Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre
marknaden för el (omarbetning)

[2016/0379(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
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26 À«««I • Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

Betänkande: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter (omarbetning)

[2016/0378(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

43 À«««I • Riskberedskap inom elsektorn

Betänkande: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG

[2016/0377(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

107 «««I • Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen

Betänkande: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att
skydda konsumenternas kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG

[2018/0089(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

169 À • Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen

Uttalande av kommissionen

[2019/2670(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

133 À«««I • Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga
parametrar

Betänkande: Michał Boni (A8-0086/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av
däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009

[2018/0148(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2 • Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
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09.00 - 12.20 Debatt

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 17.00 Debatter

17.00 - 18.15 OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på onsdagen)

18.15 - 24.00 Debatter (eller efter omröstningen)

35 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

[2016/0280(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

(Debatt: 11/09/2018, omröstning: 12/09/2018)

112 À«««I • Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

Betänkande: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska
regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]

Utskottet för regional utveckling

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

83 À«««I • Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster

Betänkande: Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa
aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll

[2015/0287(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Utskottet för rättsliga frågor

82 À«««I • Avtal om försäljning av varor

Betänkande: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om
vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/22/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv
1999/44/EG

[2015/0288(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
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163 - Begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet

Betänkande: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Betänkande om begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet

[2018/2277(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

107 «««I - Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen

Betänkande: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

[2018/0089(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

97 ««« - Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning)

Betänkande: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess
medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan,
med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

[2018/0080(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

50 - Övergripande avtal mellan EU och Uzbekistan

Betänkande: David McAllister (A8-0149/2019)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende det nya
övergripande avtalet mellan EU och Uzbekistan

[2018/2236(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 113 i arbetsordningen

140 À«««I - Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar

Betänkande: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

[2018/0332(COD)]

Utskottet för transport och turism

42 À«««I - Gemensamma regler för den inre marknaden för el

Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

[2016/0380(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

14 À«««I - Den inre marknaden för el

Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

[2016/0379(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

26 À«««I - Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

Betänkande: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

[2016/0378(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
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43 À«««I - Riskberedskap inom elsektorn

Betänkande: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

[2016/0377(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

133 À«««I - Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar

Betänkande: Michał Boni (A8-0086/2019)

[2018/0148(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

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

Betänkande: Axel Voss (A8-0245/2018)

[2016/0280(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

(Debatt: 11/09/2018, omröstning: 12/09/2018)

83 À«««I - Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster

Betänkande: Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)

[2015/0287(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Utskottet för rättsliga frågor

82 À«««I - Avtal om försäljning av varor

Betänkande: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

[2015/0288(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

67 À«««I - Fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)

Betänkande: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr
1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i
Medelhavet)

[2018/0069(COD)]

Fiskeriutskottet

103 À«««I - Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område

Betänkande: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av
rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG,
2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr
995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005

[2018/0205(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(Omröstning: 23/10/2018)

130 À«««I - Särskilda regler om största tillåtna längd med avseende på förarhytten

Betänkande: Karima Delli (A8-0042/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 96/53/EG
vad gäller tidsfristen för att införa särskilda regler om största tillåtna längd när fordonets förarhytt ger bättre
aerodynamiska prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda

[2018/0130(COD)]

Utskottet för transport och turism
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92 À«««I - Referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar

Betänkande: Neena Gill (A8-0483/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU)
2016/1011 avseende referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar

[2018/0180(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

111 «««I - Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)

Betänkande: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet
Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och
finansieringsinstrument för externa åtgärder

[2018/0199(COD)]

Utskottet för regional utveckling

(Debatt: 15/01/2019, omröstning: 16/01/2019)

148 À - Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst

Resolutionsförslag

B8-0212/2019

[2018/2899(RSP)]

(Debatt: 14/03/2019)

39 À - Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

Betänkande: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

[2018/2121(INI)]

Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

71 À - Avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz

Betänkande: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende avtalet om en
institutionell ram mellan EU och Schweiz

[2018/2262(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 108 i arbetsordningen

15 À • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och
genomförandeorgan

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna
budget för budgetåret 2017, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

[2018/2166(DEC)]

Budgetkontrollutskottet
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32 À • Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med
ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten
för kommissionen för budgetåret 2017

[2018/2219(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

34 À • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte
EUF

Betänkande: Marco Valli (A8-0107/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde,
tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2017

[2018/2177(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

60 À • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet

Betänkande: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna
budget för budgetåret 2017, avsnitt I – Europaparlamentet

[2018/2167(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

24 • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna
budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

33 • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – domstolen

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna
budget för budgetåret 2017, avsnitt IV – domstolen

[2018/2169(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

31 • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – revisionsrätten

Betänkande:  (A8-0097/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna
budget för budgetåret 2017, avsnitt V – revisionsrätten

[2018/2171(DEC)]

Budgetkontrollutskottet
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21 À • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna
budget för budgetåret 2017, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén

[2018/2172(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

74 À • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna
budget för budgetåret 2017, avsnitt VII – Regionkommittén

[2018/2173(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

28 À • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna
budget för budgetåret 2017, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

[2018/2176(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

13 À • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna
budget för budgetåret 2017, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

[2018/2174(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

57 • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna
budget för budgetåret 2017, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen

[2018/2175(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

64 À • Ansvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska
förvaltning och kontroll

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
unionens byråer för budgetåret 2017: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska
förvaltning och kontroll

[2018/2210(DEC)]

Budgetkontrollutskottet
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38 • Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
(Acer)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2017

[2018/2205(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

54 • Ansvarsfrihet 2017: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter
för elektronisk kommunikation (Berec)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för organet
för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) för
budgetåret 2017

[2018/2206(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

76 À • Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
(CdT)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2017

[2018/2184(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

29 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning
(Cedefop)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum
för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017

[2018/2178(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

73 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän
inom brottsbekämpning (Cepol)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för
budgetåret 2017

[2018/2194(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

12 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån
för luftfartssäkerhet (Easa) för budgetåret 2017

[2018/2189(DEC)]

Budgetkontrollutskottet



10 10Tisdagen den 26 mars 2019

637.634/OJ 637.634/OJ

41 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
stödkontoret (Easo) för asylfrågor för budgetåret 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

59 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017

[2018/2202(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

70 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av
sjukdomar (ECDC)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum
för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2017

[2018/2191(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

16 À • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
kemikaliemyndigheten (Echa) för budgetåret 2017

[2018/2198(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

47 À • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
miljöbyrån (EEA) för budgetåret 2017

[2018/2182(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

52 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
fiskerikontrollbyrån (EFCA) för budgetåret 2017

[2018/2197(DEC)]

Budgetkontrollutskottet
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69 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) för budgetåret 2017

[2018/2190(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

49 À • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
jämställdhetsinstitutet (EIGE) för budgetåret 2017

[2018/2201(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

55 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
(Eiopa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) för budgetåret 2017

[2018/2203(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

62 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
institutet för innovation och teknik (EIT) för budgetåret 2017

[2018/2207(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

27 À • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
läkemedelsmyndigheten (EMA) för budgetåret 2017

[2018/2185(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

23 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och
narkotikamissbruk (ECNN)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) för budgetåret
2017

[2018/2181(DEC)]

Budgetkontrollutskottet
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77 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2017

[2018/2188(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

75 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och
informationssäkerhet (Enisa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2017

[2018/2192(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

18 À • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
järnvägsbyrån (ERA) (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017

[2018/2193(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

17 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
(Esma)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2017

[2018/2204(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

68 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2017

[2018/2187(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

56 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora
it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån
för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och
rättvisa (nu Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-
system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) (eu-Lisa) för budgetåret 2017

[2018/2209(DEC)]

Budgetkontrollutskottet
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58 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2017

[2018/2183(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

40 • Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms
försörjningsbyrå (ESA) för budgetåret 2017

[2018/2199(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

72 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och
arbetsvillkor (Eurofound)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret
2017

[2018/2179(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

66 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska enheten
för rättsligt samarbete (Eurojust) för budgetåret 2017

[2018/2186(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

53 À • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom
brottsbekämpning (Europol)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (före 1 maj 2017:
Europeiska polisbyrån) för budgetåret 2017

[2018/2200(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

30 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
(FRA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska
unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2017

[2018/2180(DEC)]

Budgetkontrollutskottet
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36 À • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns-
och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017

[2018/2195(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

78 • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån
för GNSS (GSA) för budgetåret 2017

[2018/2196(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

79 • Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier
(BBI)

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma
företaget för biobaserade industrier (BBI) för budgetåret 2017

[2018/2214(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

63 • Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Clean Sky

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma
företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017

[2018/2213(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

51 • Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel för elektriska
komponenter och system för europeiskt ledarskap

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma
företaget Ecsel för budgetåret 2017

[2018/2218(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

65 • Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
(FCH2)

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma
företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH2) för budgetåret 2017

[2018/2216(DEC)]

Budgetkontrollutskottet



 
Slut på den gemensamma debatten

 

17.00 - 18.15     OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på onsdagen)
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48 • Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa
läkemedel 2 (IMI 2)

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma
företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (gemensamma företaget IMI 2)
för budgetåret 2017

[2018/2215(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

46 • Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av
fusionsenergi

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska
gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017

[2018/2211(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

44 • Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Sesar

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma
Sesar-företaget för budgetåret 2017

[2018/2212(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

22 • Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Shift2Rail

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma
företaget Shift2Rail för budgetåret 2017

[2018/2217(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

15 À - Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

[2018/2166(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

32 À - Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för
kommissionen för budgetåret 2017

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

[2018/2219(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

34 À - Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF

Betänkande: Marco Valli (A8-0107/2019)

[2018/2177(DEC)]

Budgetkontrollutskottet



16 16Tisdagen den 26 mars 2019

637.634/OJ 637.634/OJ

60 À - Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet

Betänkande: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

[2018/2167(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

24 - Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

33 - Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – domstolen

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

[2018/2169(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

31 - Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – revisionsrätten

Betänkande:  (A8-0097/2019)

[2018/2171(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

21 À - Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

[2018/2172(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

74 À - Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

[2018/2173(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

28 À - Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

[2018/2176(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

13 À - Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

[2018/2174(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

57 - Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

[2018/2175(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

64 À - Ansvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

[2018/2210(DEC)]

Budgetkontrollutskottet
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38 - Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

[2018/2205(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

54 - Ansvarsfrihet 2017: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk
kommunikation (Berec)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

[2018/2206(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

76 À - Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

[2018/2184(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

29 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

[2018/2178(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

73 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning
(Cepol)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

[2018/2194(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

12 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

[2018/2189(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

41 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

59 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

[2018/2202(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

70 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

[2018/2191(DEC)]

Budgetkontrollutskottet
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16 À - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

[2018/2198(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

47 À - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

[2018/2182(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

52 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

[2018/2197(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

69 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

[2018/2190(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

49 À - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

[2018/2201(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

55 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

[2018/2203(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

62 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

[2018/2207(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

27 À - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

[2018/2185(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

23 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

[2018/2181(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

77 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

[2018/2188(DEC)]

Budgetkontrollutskottet
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75 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

[2018/2192(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

18 À - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

[2018/2193(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

17 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

[2018/2204(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

68 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

[2018/2187(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

56 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom
området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

[2018/2209(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

58 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

[2018/2183(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

40 - Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

[2018/2199(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

72 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

[2018/2179(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

66 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

[2018/2186(DEC)]

Budgetkontrollutskottet
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53 À - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

[2018/2200(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

30 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

[2018/2180(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

36 À - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

[2018/2195(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

78 - Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

[2018/2196(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

79 - Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

[2018/2214(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

63 - Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Clean Sky

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

[2018/2213(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

51 - Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel för elektriska komponenter och system för
europeiskt ledarskap

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

[2018/2218(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

65 - Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH2)

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

[2018/2216(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

48 - Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2)

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

[2018/2215(DEC)]

Budgetkontrollutskottet



 

18.15 - 24.00     Debatter (eller efter omröstningen)
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46 - Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

[2018/2211(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

44 - Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Sesar

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

[2018/2212(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

22 - Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Shift2Rail

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

[2018/2217(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

101 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

(Debatt: 02/10/2018, omröstning: 03/10/2018)

80 À«««I • Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt
samarbete

Betänkande: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(A8-0173/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av
instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete

[2018/0243(COD)]

Utskottet för utrikesfrågor

Utskottet för utveckling

87 À«««I • Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)

Betänkande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-
0174/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av
instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)

[2018/0247(COD)]

Utskottet för utrikesfrågor

168 • Situationen i Algeriet

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

[2019/2627(RSP)]
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170 • Fem år efter Ryska federationens olagliga ockupation av Krim

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

[2019/2671(RSP)]

116 À • Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika

Betänkande: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Betänkande om tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och
Nordafrika

[2018/2160(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor



Onsdagen den 27 mars 2019

 

 

09.00 - 12.20     

 
Gemensam debatt - Rörlighetspaketet
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09.00 - 12.20 Debatt

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 17.00 Debatt

17.00 - 18.00 OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)

18.00 - 24.00 Debatt (eller efter omröstningen)

10 • Slutsatser från Europeiska rådets möte den 21–22 mars

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

[2018/2977(RSP)]

113 «««I • Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom
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

Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.

(Debatt: 03/07/2018, omröstning: 04/07/2018)

114 «««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

Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.

(Debatt: 03/07/2018, omröstning: 04/07/2018)



 
Slut på den gemensamma debatten

 

12.30 - 14.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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115 «««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

Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.

(Debatt: 03/07/2018, omröstning: 04/07/2018)

134 «««I - Medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga

Betänkande: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr
1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga

[2019/0027(COD)]

Utskottet för regional utveckling

149 « - Allmänna regler för punktskatt

Betänkande: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt (omarbetning)

[2018/0176(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

136 « - Produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull

Betänkande: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 940/2014/EU vad gäller produkter som kan
omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull

[2018/0417(CNS)]

Utskottet för regional utveckling

80 À«««I - Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete

Betänkande: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

[2018/0243(COD)]

Utskottet för utrikesfrågor

Utskottet för utveckling

87 À«««I - Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)

Betänkande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

[2018/0247(COD)]

Utskottet för utrikesfrågor



15.00 - 17.00     

 

17.00 - 18.00     OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)
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90 À«««I • Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Betänkande: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av
vissa plastprodukters inverkan på miljön

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(Debatt: 22/10/2018, omröstning: 24/10/2018)

45 À«««I • Gödselprodukter från EU

Betänkande: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande
av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och
om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

(Debatt: 23/10/2017, omröstning: 24/10/2017)

143 «««I - Ram för återhämtning och resolution av centrala motparter

Betänkande: Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och
resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012
och (EU) 2015/2365

[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

155 «««I - Europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag

Betänkande: Ashley Fox (A8-0364/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska leverantörer av
gräsrotsfinansieringstjänster för företag

[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

158 «««I - Marknader för finansiella instrument

Betänkande: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om
marknader för finansiella instrument

[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

112 À«««I - Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

Betänkande: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]

Utskottet för regional utveckling
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101 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

(Debatt: 02/10/2018, omröstning: 03/10/2018)

90 À«««I - Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Betänkande: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(Debatt: 22/10/2018, omröstning: 24/10/2018)

45 À«««I - Gödselprodukter från EU

Betänkande: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

(Debatt: 23/10/2017, omröstning: 24/10/2017)

131 À«««I - Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

Betänkande: Laura Agea (A8-0382/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om
skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

135 À«««I - Gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna

Betänkande: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 92/106/EEG om
gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna

[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]

Utskottet för transport och turism

146 «««I - Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

Betänkande: Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad
gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet för rättsliga frågor

(Debatt: 04/07/2017, omröstning: 04/07/2017)

156 «««I - Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+,
Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa
fonder

Betänkande: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt
Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och
migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Utskottet för regional utveckling

(Debatt: 13/02/2019, omröstning: 13/02/2019)



 

18.00 - 24.00     Debatt (eller efter omröstningen)
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142 À - Invändning i enlighet med artikel 105.3: Instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och
visering

B8-0215/2019

[2018/2994(DEA)]

141 À - Invändning i enlighet med artikel 105.3: Asyl-, migrations- och integrationsfonden

B8-0214/2019

[2018/2996(DEA)]

159 À - Invändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 (MON-
87751-7)

B8-0216/2019

[2019/2603(RSP)]

160 À - Invändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade majsen 1507 x NK603 (DAS-
Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

B8-0217/2019

[2019/2604(RSP)]

161 À - Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Deza
a.s.)

B8-0218/2019

[2019/2605(RSP)]

167 À - Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Grupa
Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

B8-0219/2019

[2019/2606(RSP)]

162 À - Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av kromtrioxid

B8-0221/2019

[2019/2654(RSP)]

116 À - Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika

Betänkande: Brando Benifei (A8-0077/2019)

[2018/2160(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

132 À«««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

(Omröstning: 13/09/2018)



 
Gemensam debatt - Interoperabilitet mellan EU-informationssystem

 
Slut på den gemensamma debatten
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105 À • Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I -
Europaparlamentet

Betänkande: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret
2020

[2019/2003(BUD)]

Budgetutskottet

144 «««I • Kvaliteten på dricksvatten

Betänkande: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på
dricksvatten (omarbetning)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(Debatt: 22/10/2018, omröstning: 23/10/2018)

153 À«««I • Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete
och straffrättsligt samarbete, asyl och migration

Betänkande: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning
om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem
(polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av
[förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX
[förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX
[Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-
LISA]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]

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

Omröstning: under sammanträdesperioden april II

154 À«««I • Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och
viseringar

Betänkande: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Betänkande om ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser
och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr
767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU)
2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU)
2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning
(EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]

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

Omröstning: under sammanträdesperioden april II
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96 À«««I • Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och
skuldavskrivning effektivare

Betänkande: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för
förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för
omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv
2012/30/EU

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

25 À«««I • Betstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga
på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

Betänkande: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande
av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på
vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och
radioprogram

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

20 À • Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet

Betänkande: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
avseende förslag framlagt för rådet av unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik, med stöd av Europeiska kommissionen, till rådets beslut om inrättande
av en europeisk fredsfacilitet

[2018/2237(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 113 i arbetsordningen



Torsdagen den 28 mars 2019

 

 

09.00 - 11.50     

 

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 Debatt

86 À«««I • Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027)

Betänkande: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av
programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr
1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Utskottet för kultur och utbildning

85 À«««I • Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott

Betänkande: Milan Zver (A8-0111/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av
”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av
förordning (EU) nr 1288/2013

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Utskottet för kultur och utbildning

94 À«««I • Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar

Betänkande: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av
en ram för att underlätta hållbara investeringar

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

132 À«««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)

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

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

(Omröstning: 13/09/2018)

144 «««I - Kvaliteten på dricksvatten

Betänkande: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(Debatt: 22/10/2018, omröstning: 23/10/2018)
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96 À«««I - Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare

Betänkande: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

25 À«««I - Betstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa
onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

Betänkande: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

86 À«««I - Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027)

Betänkande: Silvia Costa (A8-0156/2019)

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Utskottet för kultur och utbildning

85 À«««I - Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott

Betänkande: Milan Zver (A8-0111/2019)

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Utskottet för kultur och utbildning

94 À«««I - Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar

Betänkande: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

105 À - Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet

Betänkande: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

[2019/2003(BUD)]

Budgetutskottet

151 À - Nödsituationen i Venezuela

Resolutionsförslag

RC B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019

[2019/2628(RSP)]

(Debatt: 12/03/2019)

117 À - Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien

Resolutionsförslag

B8-0230/2019

[2018/2965(RSP)]

169 À - Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen

Resolutionsförslag

B8-0222/2019, RC B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

[2019/2670(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
 

Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)
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20 À - Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet

Betänkande: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

[2018/2237(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

171 • G-000001/2019

(G-000001/2019 - B8-0018/2019)



 

 
Talartid (artikel 162 i arbetsordningen) 

Tidsfrister

33 33
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Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 25 mars 2019

 

17.00 - 24.00

 

 

Tisdagen den 26 mars 2019

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 17.00

 

18.15 - 24.00

 

34 34Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)
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Kommissionen (inklusive repliker) :45'

Föredragande (8 x 6') :48'

Föredragande av yttrande (12 x 1') :12'

Frågeställare (utskott) :5'

Ögonkontaktsförfarandet (7 x 5') :35'

Ledamöter :119' 30

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12', ALDE : 11', Verts/ALE : 9', GUE/NGL : 9', EFDD : 7' 30, ENF : 7', NI
: 5'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Föredragande (5 x 6') :30'

Föredragande av yttrande (13 x 1') :13'

Ögonkontaktsförfarandet (3 x 5') :15'

Ledamöter :74' 30

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

Rådet (inklusive repliker) :5'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Revisionsrättens ordförande (inklusive repliker) :5'

Föredragande (6 x 6') :36'

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

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

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

:25'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Föredragande (8 x 6') :48'

Föredragande av yttrande (13 x 1') :13'

Ögonkontaktsförfarandet (6 x 5') :30'

Ledamöter :135'

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 13' 30, ALDE : 12' 30, Verts/ALE : 10', GUE/NGL : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 8',
NI : 5' 30



Onsdagen den 27 mars 2019

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 17.00

 

18.00 - 24.00

 

 

Torsdagen den 28 mars 2019

 

09.00 - 11.50
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Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Föredragande (3 x 6') :18'

Föredragande av yttrande (3 x 1') :3'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Ledamöter :90'

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

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Föredragande (2 x 6') :12'

Föredragande av yttrande (6 x 1') :6'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

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) :30'

Föredragande (8 x 6') :48'

Föredragande av yttrande (7 x 1') :7'

Ögonkontaktsförfarandet (7 x 5') :35'

Ledamöter :149' 30

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

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Föredragande (4 x 6') :24'

Föredragande av yttrande (4 x 1') :4'

Ögonkontaktsförfarandet (3 x 5') :15'

Ledamöter :74' 30

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



15.00 - 16.00

 

36 36Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)
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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 25 mars 2019
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39 À • Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt  - Betänkande: Jeppe Kofod, Luděk
Niedermayer (A8-0170/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

117 À • Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien - Muntlig
fråga (O-000015/2019 - B8-0017/2019)

- Resolutionsförslag Tisdagen den 26 mars kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 27 mars kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 27 mars kl. 13.00

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

Onsdagen den 27 mars kl. 19.00

140 À • Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar  - Betänkande: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

42 À • Gemensamma regler för den inre marknaden för el  - Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

14 À • Den inre marknaden för el  - Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

26 À • Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter  - Betänkande: Morten Helveg
Petersen (A8-0040/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

43 À • Riskberedskap inom elsektorn  - Betänkande: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

169 À • Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 25 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 27 mars kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 27 mars kl. 14.00

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

Onsdagen den 27 mars kl. 19.00

133 À • Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar  -
Betänkande: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00



Tisdagen den 26 mars 2019
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35 À • Upphovsrätt på den digitala inre marknaden  - Betänkande: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

112 À • Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden  - Betänkande: Andrea Cozzolino
(A8-0094/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

83 À • Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster  - Betänkande: Evelyne Gebhardt,
Axel Voss (A8-0375/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

82 À • Avtal om försäljning av varor  - Betänkande: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

67 À • Fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)  - Betänkande: Linnéa
Engström (A8-0381/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

103 À • Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område  - Betänkande: Adina-Ioana Vălean
(A8-0324/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

130 À • Särskilda regler om största tillåtna längd med avseende på förarhytten  - Betänkande: Karima Delli
(A8-0042/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

92 À • Referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar  - Betänkande:
Neena Gill (A8-0483/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

148 À • Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst - Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Fredagen den 22 mars kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Fredagen den 22 mars kl. 13.00

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

Måndagen den 25 mars kl. 19.00

71 À • Avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz  - Betänkande: Doru-Claudian Frunzulică
(A8-0147/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

15 À • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan  - Betänkande: Inés
Ayala Sender (A8-0110/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

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

Måndagen den 25 mars kl. 19.00

32 À • Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för
kommissionen för budgetåret 2017  - Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00
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34 À • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF  - Betänkande: Marco
Valli (A8-0107/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

60 À • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet  - Betänkande: Claudia Schmidt
(A8-0108/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

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

Måndagen den 25 mars kl. 19.00

21 À • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén  -
Betänkande: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

74 À • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén  - Betänkande: Arndt Kohn
(A8-0101/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

28 À • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten  - Betänkande: Arndt Kohn
(A8-0109/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

13 À • Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen  - Betänkande: Arndt Kohn
(A8-0099/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

64 À • Ansvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll  -
Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

76 À • Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)  - Betänkande: Petri
Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

16 À • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0125/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

47 À • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA)  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

49 À • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0150/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

27 À • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)  - Betänkande: Petri Sarvamaa
(A8-0135/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

18 À • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå  - Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

53 À • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)  -
Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00
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36 À • Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)  - Betänkande: Petri
Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

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

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

80 À • Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete  - Betänkande:
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

87 À • Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)  - Betänkande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,
Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

116 À • Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika  - Betänkande: Brando
Benifei (A8-0077/2019)

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

Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

90 À • Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön  - Betänkande: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

45 À • Gödselprodukter från EU  - Betänkande: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

131 À • Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet  -
Betänkande: Laura Agea (A8-0382/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

135 À • Gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna  -
Betänkande: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

142 À • Invändning i enlighet med artikel 105.3: Instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering

- Ändringsförslag Måndagen den 25 mars kl. 19.00

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

Tisdagen den 26 mars kl. 16.00

141 À • Invändning i enlighet med artikel 105.3: Asyl-, migrations- och integrationsfonden

- Ändringsförslag Måndagen den 25 mars kl. 19.00

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

Tisdagen den 26 mars kl. 16.00

159 À • Invändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 (MON-87751-7)

- Ändringsförslag Måndagen den 25 mars kl. 19.00

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

Tisdagen den 26 mars kl. 16.00
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160 À • Invändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade majsen 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x
MON-ØØ6Ø3-6)

- Ändringsförslag Måndagen den 25 mars kl. 19.00

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

Tisdagen den 26 mars kl. 16.00

161 À • Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Deza a.s.)

- Ändringsförslag Måndagen den 25 mars kl. 19.00

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

Tisdagen den 26 mars kl. 16.00

167 À • Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Grupa
Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

- Ändringsförslag Måndagen den 25 mars kl. 19.00

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

Tisdagen den 26 mars kl. 16.00

162 À • Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av kromtrioxid

- Ändringsförslag Måndagen den 25 mars kl. 19.00

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

Tisdagen den 26 mars kl. 16.00

132 À • 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)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

105 À • Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet  - Betänkande:
Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

- Ändringsförslag Tisdagen den 26 mars kl. 19.00

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

Onsdagen den 27 mars kl. 16.00

153 À • Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt
samarbete, asyl och migration  - Betänkande: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 10 april kl. 13.00

154 À • Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar  - Betänkande: Jeroen
Lenaers (A8-0347/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 10 april kl. 13.00

96 À • Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare  -
Betänkande: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

25 À • Betstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa
onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram  - Betänkande: Pavel Svoboda
(A8-0378/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

20 À • Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet  - Betänkande: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Ändringsförslag Tisdagen den 26 mars kl. 13.00

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

Onsdagen den 27 mars kl. 16.00
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86 À • Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027)  - Betänkande: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

85 À • Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott  - Betänkande: Milan Zver (A8-0111/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Måndagen den 25 mars kl. 19.00

94 À • Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar  - Betänkande: Bas Eickhout, Sirpa
Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

151 À • Nödsituationen i Venezuela - Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Måndagen den 25 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 27 mars kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 27 mars kl. 14.00

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

Onsdagen den 27 mars kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 22 mars kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 25 mars kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 26 mars kl. 19.00
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