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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
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09:00 - 12:20 Forhandling

12:30 - 14:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 23:00 Forhandling

63 • 70-årsdagen for befrielsen af Auschwitz

Erklæring fra formanden

[2014/3015(RSP)]

17 • Gennemgang af det italienske formandskab

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2014/2855(RSP)]

20 À«««II • Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er

Indstilling ved andenbehandling: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/18/EF
for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af
genetisk modificerede organismer (GMO'er) på deres område

[2010/0208(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

10 ««« - Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé
og Príncipe: fiskerimuligheder og finansiel modydelse

Henstilling: João Ferreira (A8-0061/2014)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen
om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og
Príncipe

[2014/0115(NLE)]

Fiskeriudvalget

11 ««« - Aftale mellem EU og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer til Mayottes farvande

Henstilling: Alain Cadec (A8-0055/2014)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen
mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører
Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske
Unions jurisdiktion

[2014/0079(NLE)]

Fiskeriudvalget
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26 ««« - Indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen EF/Tunesien for at tage hensyn til Bulgariens og
Rumæniens tiltrædelse af EU

Henstilling: Elmar Brok (A8-0049/2014)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens
medlemsstater af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden
side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

[2009/0174(NLE)]

Udenrigsudvalget

81 • Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Gennemførelse af
hvidbogen om transport fra 2011: status og vejen fremad mod bæredygtig mobilitet"

Forretningsordenens artikel 137

20 À«««II - Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er

Indstilling ved andenbehandling: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

[2010/0208(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

12 À«««I - Bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i
Middelhavet)

Betænkning: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om visse bestemmelser for fiskeri i
aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)

[2014/0213(COD)]

Fiskeriudvalget

18 • Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 18. december 2014

Redegørelser fra Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2014/2854(RSP)]

67 À • Situationen i Libyen

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2014/3018(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag

74 • Nylige tildragelser med menneskehandel i Middelhavet

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2015/2507(RSP)]

76 • Kvinder i bestyrelsen

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2015/2509(RSP)]

77 • EU-foranstaltninger til bekæmpelse af organiseret kriminalitet

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2015/2510(RSP)]
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78 • Overvågning af advokater i EU

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2015/2511(RSP)]
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