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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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09.00 - 12.20 Debatt

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

51 • Det slovakiska ordförandeskapets arbetsprogram

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2016/2710(RSP)]

71 À • Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017

Uttalande av kommissionen

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram

Rekommendation: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och
samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om
de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

58 - Förslag till ändringsbudget nr 2/2016: Överskott från 2015

Betänkande: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2016 för
budgetåret 2016: Införande av överskottet från budgetåret 2015

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Budgetutskottet

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

Andrabehandlingsrekommendation: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

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

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

77 À«««I - Energieffektivitetsmärkning

Betänkande: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

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

Betänkande: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

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

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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20 À«««I - Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Betänkande: Michael Cramer (A8-0215/2016)

[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)

[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)

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

Budgetkontrollutskottet

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)

[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)

[2016/2038(INI)]

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

47 À - Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020

Resolutionsförslag

RC B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016,
B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017

Resolutionsförslag

RC B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016,
B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016

Resolutionsförslag

RC B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Debatt: 08/06/2016)

81 À - Invändning enligt artikel 105.4: EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vad
gäller Vitryssland

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]
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92 À - Invändning enligt artikel 105.4: Att fastställa minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik

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

[2016/2813(RSP)]

97 • Nya initiativ för fredsprocessen i Mellanöstern

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

[2016/2818(RSP)]

85 • Ny EU-strategi för Kina

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

[2016/2803(RSP)]

80 • Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2015

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

[2016/2796(RSP)]

65 À • FN:s generalförsamlings 71:a session

Betänkande: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s
generalförsamlings 71:a session

[2016/2020(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

88 • Skydd av visselblåsare

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2016/2806(RSP)]

86 • Baselkommitténs översyn av schablonmetoden för kreditrisk

Uttalande av kommissionen

[2016/2804(RSP)]

82 À • Invändning enligt artikel 106: Godkända hälsopåståenden om livsmedel

[2016/2708(RPS)]


	Onsdagen den 6 juli 2016
	09.00 - 12.20     
	12.30 - 14.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
	15.00 - 23.00     


