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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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08.30 - 12.50 Debatt

13.00 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

52 • Sammanfattning av det nederländska rådsordförandeskapet

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2016/2709(RSP)]

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

50 • Slutsatser från Europeiska rådets möte (28–29 juni 2016)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Avtal mellan EU och Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

Rekommendation: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet
mellan Europeiska unionen och Republiken Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

[2015/0199(NLE)]

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

29 «««I - Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg

Betänkande: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

34 À - Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden

Betänkande: Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

25 À - Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar

Betänkande: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Utskottet för internationell handel

68 À - En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar

Betänkande: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Utskottet för internationell handel
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23 À - Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser

Betänkande: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

26 À • Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet:
parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag

Betänkande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Betänkande om förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020
efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag

[2015/2353(INI)]

Budgetutskottet

56 À • Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
(TAXE 2)

Betänkande: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Betänkande om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande
effekt

[2016/2038(INI)]

Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande
effekt (TAXE 2)

21 À«««I • Europeisk gräns- och kustbevakning

Betänkande: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk
gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004,
förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

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

55 À«««II • Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen

Andrabehandlingsrekommendation: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en
hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

47 À • Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020

Uttalande av kommissionen

[2016/2695(RSP)]
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20 À«««I • Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Betänkande: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Utskottet för transport och turism

22 À«««I • Gemenskapens kontrollorgan för fiske

Betänkande: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av rådets förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av Gemenskapens
kontrollorgan för fiske

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Fiskeriutskottet

62 «««I • Sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning (Olaf)

Betänkande: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för
övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Budgetkontrollutskottet
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