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Forklaring af procedurerne
 

Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes de behandlede tekster under afstemning i følgende rækkefølge:
 

À = Frister    ´ = Frister efter anmodning    6 = Tekst endnu ikke vedtaget, muligvis frister

1. Tredjebehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««III)
til godkendelse af det fælles udkast kræves et flertal af de afgivne stemmer

2. Godkendelse

- Godkendelsesprocedure («««)
når traktaterne kræver et flertal blandt Parlamentets medlemmer for at vedtage eller forkaste afgørelsen om godkendelse

3. Andenbehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««II)
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre Rådets holdning; flertal af de afgivne stemmer for at
godkende Rådets holdning

4. Europa-Parlamentets forretningsorden

- Ændringer af forretningsordenen
flertal af Parlamentets medlemmer for at vedtage ændringer
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til afgørelse

5. Førstebehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««I)
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

6. Godkendelse

- Godkendelsesprocedure («««)
når traktaterne kræver et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller forkaste afgørelsen om godkendelse

7. Andre procedurer

- Høringsprocedure («)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

- Andre (redegørelser, mundtlige forespørgsler, initiativbetænkninger, ophævelse af immunitet)
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til beslutning eller afgørelse



Oversigt
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Onsdag den 3. april 2019 1

14:00 - 15:15 1

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen 1

Det Forenede Kongeriges udtrædelse af EU - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 1

15:15 - 17:30 1

Drøftelse med den svenske statsminister Stefan Löfven om Europas fremtid 1

17:30 - 24:00 1

Fælles regler for det indre marked for naturgas  - Betænkning: Jerzy Buzek (A8-0143/2018) 1

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond  - Betænkning: Gabriel Mato (A8-0176/2019) 1

En flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav  - Betænkning: Clara
Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019) 1

Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til
unionsborgere  - Betænkning: Gérard Deprez (A8-0436/2018) 2

Forbindelserne mellem EU og Kina - Redegørelser ved Rådet og Kommissionen 2

Forhandling under ét - Told 2

Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet  - Betænkning: Maria Grapini
(A8-0464/2018) 2

Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr  - Betænkning: Jiří Pospíšil
(A8-0460/2018) 2

Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed  - Betænkning: Daniela Aiuto (A8-0008/2019) 2

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163) 2

Torsdag den 4. april 2019 3

08:30 - 10:50 3

Paneuropæisk personligt pensionsprodukt   - Betænkning: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018) 3

Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner  - Betænkning: David Casa
(A8-0270/2018) 3

11:00 - 13:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer 3

Anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios' immunitet  - Betænkning: Angel Dzhambazki
(A8-0185/2019) 3

Anmodning om ophævelse af Lampros Fountoulis' immunitet  - Betænkning: Angel Dzhambazki
(A8-0183/2019) 3

Anmodning om ophævelse af Eleftherios Synadinos' immunitet  - Betænkning: Angel Dzhambazki
(A8-0184/2019) 3

Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser,
og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede
Kongeriges udtræden af EU  - Betænkning: Sergei Stanishev (A8-0047/2019) 4

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker  - Betænkning: Miroslavs Mitrofanovs
(A8-0177/2019) 4

Affaldshåndtering - Forslag til beslutning 4

Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren  -
Betænkning: Merja Kyllönen (A8-0206/2018) 4

Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer  -
Betænkning: Wim van de Camp (A8-0205/2018) 4

Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren  - Betænkning: Ismail Ertug (A8-0204/2018) 4

Fælles regler for det indre marked for naturgas  - Betænkning: Jerzy Buzek (A8-0143/2018) 5

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond  - Betænkning: Gabriel Mato (A8-0176/2019) 5
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637.886/OJ 637.886/OJ

En flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav  - Betænkning: Clara
Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019) 5

Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til
unionsborgere  - Betænkning: Gérard Deprez (A8-0436/2018) 5

Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed  - Betænkning: Daniela Aiuto (A8-0008/2019) 5

Paneuropæisk personligt pensionsprodukt   - Betænkning: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018) 5

Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner  - Betænkning: David Casa
(A8-0270/2018) 5

Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår
retsstatsprincippet  - Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018) 5

Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)  - Betænkning: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018) 6

Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning)  -
Betænkning: Kay Swinburne (A8-0010/2019) 6

Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer  - Betænkning: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018) 6

En flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet  - Betænkning: Marco Affronte (A8-0389/2018) 6

Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv  - Betænkning: Dominique Riquet (A8-0007/2019) 6

Justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023  - Betænkning: Mirosław Piotrowski
(A8-0181/2019) 6

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser  - Betænkning: Tanja Fajon (A8-0356/2018) 6

Forslag til beslutning jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6, om indhentning af Domstolens udtalelse
vedrørende EU's tiltrædelse af konventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i
hjemmet 7

Den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige
pensionsprodukt  - Betænkning: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018) 7

Taletid (forretningsordenens artikel 162) 9

Frister 10
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14:00 - 15:15 Forhandling

15:15 - 17:30 Forhandling

17:30 - 24:00 Forhandling

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

80 • Det Forenede Kongeriges udtrædelse af EU

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2676(RSP)]

71 • Drøftelse med den svenske statsminister Stefan Löfven om Europas fremtid

[2019/2672(RSP)]

57 À«««I • Fælles regler for det indre marked for naturgas

Betænkning: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv
2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas

[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

6 À«««I • Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Betænkning: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske
Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 508/2014

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]

Fiskeriudvalget

41 À«««I • En flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige
Middelhav

Betænkning: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan
for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Fiskeriudvalget

(Afstemning: 17/01/2019)



 
Forhandling under ét - Told

 
Afslutning af forhandlingen under ét
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23 À«««I • Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved
opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere

Betænkning: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af
sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til
unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

81 • Forbindelserne mellem EU og Kina

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2019/2677(RSP)]

38 À«««I • Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet

Betænkning: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Afstemningen finder sted under næste mødeperiode

(Afstemning: 15/01/2019)

39 À«««I • Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr

Betænkning: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for
Integreret Grænseforvaltning

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Afstemningen finder sted under næste mødeperiode

(Afstemning: 15/01/2019)

55 À«««I • Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed

Betænkning: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv
2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed

[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

2 • Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)



Torsdag den 4. april 2019

 

 

08:30 - 10:50     

 

11:00 - 13:00     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
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08:30 - 10:50 Forhandling

11:00 - 13:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

45 À«««I • Paneuropæisk personligt pensionsprodukt

Betænkning: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk
personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)

[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]

Økonomi- og Valutaudvalget

42 À«««I • Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner

Betænkning: David Casa (A8-0270/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem
arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets
direktiv 2010/18/EU

[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

85 - Anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios' immunitet

Betænkning: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios' immunitet

[2018/2268(IMM)]

Retsudvalget

86 - Anmodning om ophævelse af Lampros Fountoulis' immunitet

Betænkning: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Lampros Fountoulis' immunitet

[2018/2269(IMM)]

Retsudvalget

87 - Anmodning om ophævelse af Eleftherios Synadinos' immunitet

Betænkning: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Eleftherios Synadinos' immunitet

[2018/2270(IMM)]

Retsudvalget
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73 À«««I - Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre
grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår
Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

Betænkning: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF)
nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum
ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for
så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

[COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

58 « - Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

Betænkning: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

[COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

26 - Affaldshåndtering

Forslag til beslutning

B8-0231/2019

[2019/2557(RSP)]

Forretningsordenens artikel 216, stk. 2

76 «««I - Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren

Betænkning: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for
så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og
direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren

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

Transport- og Turismeudvalget

(Forhandling: 03/07/2018, afstemning: 04/07/2018, Forhandling : 27/03/2019)

77 «««I - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer

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

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser
samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af
takografer

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

Transport- og Turismeudvalget

(Forhandling: 03/07/2018, afstemning: 04/07/2018, Forhandling : 27/03/2019)

78 «««I - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren

Betænkning: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren

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

Transport- og Turismeudvalget

(Forhandling: 03/07/2018, afstemning: 04/07/2018, Forhandling : 27/03/2019)
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57 À«««I - Fælles regler for det indre marked for naturgas

Betænkning: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

6 À«««I - Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Betænkning: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]

Fiskeriudvalget

41 À«««I - En flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav

Betænkning: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Fiskeriudvalget

(Afstemning: 17/01/2019)

23 À«««I - Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes
til unionsborgere

Betænkning: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

55 À«««I - Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed

Betænkning: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

45 À«««I - Paneuropæisk personligt pensionsprodukt

Betænkning: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]

Økonomi- og Valutaudvalget

42 À«««I - Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner

Betænkning: David Casa (A8-0270/2018)

[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

53 «««I - Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt
angår retsstatsprincippet

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i
tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Budgetudvalget

Budgetkontroludvalget

(Forhandling: 16/01/2019, afstemning: 17/01/2019)
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37 «««I - Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)

Betænkning: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus
(ESF+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

(Forhandling: 15/01/2019, afstemning: 16/01/2019)

54 À«««I - Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning)

Betænkning: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering af registrering og
kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning)

[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]

Økonomi- og Valutaudvalget

(Afstemning: 13/02/2019)

14 À«««I - Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

Betænkning: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige
sektors informationer (omarbejdning)

[COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

24 À«««I - En flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet

Betænkning: Marco Affronte (A8-0389/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for
sværdfisk i Middelhavet og om ændring af forordning (EF) nr. 1967/2006 og forordning (EU) 2017/2107

[COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)]

Fiskeriudvalget

56 À«««I - Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv

Betænkning: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/106/EF om
minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv og ophævelse af direktiv 2005/45/EF

[COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

51 À«««I - Justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023

Betænkning: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr.
1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023

[COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)]

Regionaludviklingsudvalget

67 «««I - Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

Betænkning: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU)
2016/399 for så vidt angår reglerne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

(Afstemning: 29/11/2018)
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82 - Forslag til beslutning jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6, om indhentning af Domstolens
udtalelse vedrørende EU's tiltrædelse af konventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod
kvinder og vold i hjemmet

B8-0232/2019

[2019/2678(RSP)]

75 À - Den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske
personlige pensionsprodukt

Betænkning: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

Betænkning om den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det
paneuropæiske personlige pensionsprodukt

[2018/2002(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget



 

 
Taletid (forretningsordenens artikel 162) 

Frister
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Taletid (forretningsordenens artikel 162)

 
 

Onsdag den 3. april 2019

 

14:00 - 15:15

 

15:15 - 17:30

 

17:30 - 24:00

 

 

Torsdag den 4. april 2019

 

08:30 - 10:50

 

9 9Taletid (forretningsordenens artikel 162)
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Rådet (inkl. svar) :10'

Kommissionen (inkl. svar) :10'

Catch-the-eye :5'

Medlemmer :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30

Stefan Löfven, Sveriges statsminister :30'

Kommissionen (inkl. svar) :10'

Medlemmer :60' 30

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

Rådet (inkl. svar) :10'

Kommissionen (inkl. svar) :40'

Ordførere (7 x 6') :42'

Ordførere for udtalelser (10 x 1') :10'

Catch-the-eye (7 x 5') :35'

Medlemmer :135' 30

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 14', ALDE : 12' 30, GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 8', NI
: 5' 30

Kommissionen (inkl. svar) :10'

Ordførere (2 x 6') :12'

Ordførere for udtalelser (4 x 1') :4'

Catch-the-eye (2 x 5') :10'

Medlemmer :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 8', ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3' 30



Frister

 
 

Onsdag den 3. april 2019

 

 

Torsdag den 4. april 2019
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57 À • Fælles regler for det indre marked for naturgas  - Betænkning: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 27. marts, 13.00

6 À • Den Europæiske Hav- og Fiskerifond  - Betænkning: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 27. marts, 13.00

41 À • En flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav  - Betænkning:
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 27. marts, 13.00

23 À • Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til
unionsborgere  - Betænkning: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 27. marts, 13.00

38 À • Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet  - Betænkning: Maria Grapini
(A8-0464/2018)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 10. april, 13.00

39 À • Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr  - Betænkning: Jiří Pospíšil
(A8-0460/2018)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 10. april, 13.00

55 À • Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed  - Betænkning: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 27. marts, 13.00

45 À • Paneuropæisk personligt pensionsprodukt   - Betænkning: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 27. marts, 13.00

42 À • Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner  - Betænkning: David Casa
(A8-0270/2018)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 27. marts, 13.00

73 À • Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre
grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det
Forenede Kongeriges udtræden af EU  - Betænkning: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 3. april, 13.00

- Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning
ved navneopråb"

Onsdag den 3. april, 19.00

54 À • Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning)  -
Betænkning: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 27. marts, 13.00



Særskilt afstemning - delt afstemning - afstemning ved navneopråb
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14 À • Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer  - Betænkning: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 27. marts, 13.00

24 À • En flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet  - Betænkning: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 27. marts, 13.00

56 À • Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv  - Betænkning: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 27. marts, 13.00

51 À • Justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023  - Betænkning: Mirosław Piotrowski
(A8-0181/2019)

- Ændringsforslag; forkastelse Onsdag den 27. marts, 13.00

75 À • Den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige
pensionsprodukt  - Betænkning: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

- Ændringsforslag Mandag den 1. april, 13.00

- Tekster, der sættes under afstemning torsdag Tirsdag den 2. april, 19.00
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