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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 Uttalande av talmannen

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

44 À«««I • Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen

Betänkande: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av
internetuppkoppling i lokala samhällen

[2016/0287(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

39 À«««I • Åtgärder för att trygga gasförsörjningen

Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att
trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010

[2016/0030(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

92 • Fipronilskandalen och hur EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder
kan förbättras

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2017/2825(RSP)]

115 • Uttalande av talmannen

86 - Begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet

Betänkande: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

Betänkande om begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet

[2017/2063(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

87 - Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget

Förslag till beslut

B8-0503/2017

[2017/2132(INS)]

Artikel 120 i arbetsordningen
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100 À - Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor

[2017/2833(RSO)]

31 ««« - Avtal mellan EU och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och
livsmedel

Rekommendation: David Borrelli (A8-0254/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och
Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

[2016/0252(NLE)]

Utskottet för internationell handel

65 ««« - Avtal mellan EU och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter

Rekommendation: David Borrelli (A8-0256/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan
Europeiska unionen och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter

[2016/0293(NLE)]

Utskottet för internationell handel

61 - Genomförande av medlingsdirektivet

Betänkande: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008
om vissa aspekter på medling på privaträttens område (medlingsdirektivet)

[2016/2066(INI)]

Utskottet för rättsliga frågor

76 - Franchising inom detaljhandeln

Betänkande: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

Betänkande om franchising inom detaljhandeln

[2016/2244(INI)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

62 - En rymdstrategi för Europa

Betänkande: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

[2016/2325(INI)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

60 - Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för
livslångt lärande

Betänkande: Milan Zver (A8-0252/2017)

[2016/2142(INI)]

Utskottet för kultur och utbildning

70 À«««I - Upphävande av föråldrade förordningar om sektorerna för inlandssjöfart och för godstransporter på
väg

Betänkande: Karima Delli (A8-0228/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 1101/89 och förordningarna (EG) nr 2888/2000 och (EG) nr 685/2001

[2016/0368(COD)]

Utskottet för transport och turism
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44 À«««I - Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen

Betänkande: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

[2016/0287(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

39 À«««I - Åtgärder för att trygga gasförsörjningen

Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

[2016/0030(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

79 À - Valfångst i Norge

Resolutionsförslag

B8-0499/2017

[2017/2712(RSP)]

(Debatt: 06/07/2017)

43 À - EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor
och våld i hemmet

Interimsbetänkande: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

[COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)]

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

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

 (ännu ej antaget)

18 À - Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna

Betänkande: Maria Arena (A8-0269/2017)

[2016/2301(INI)]

Utskottet för internationell handel

53 • Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till unionens allmänna budget –
budgetåret 2018

Uttalande av rådet

[2017/2720(RSP)]

27 À • Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp

Betänkande: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten
2008/944/Gusp

[2017/2029(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

93 • Situationen i Nordkorea

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

[2017/2826(RSP)]
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94 • Den senaste utvecklingen på migrationsområdet

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

[2017/2827(RSP)]

112 À • Förbindelserna mellan Turkiet och EU

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

[2017/2840(RSP)]

Omröstningen kommer att hållas under sammanträdesperioden oktober I

103 • Situationen i Venezuela

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

[2017/2834(RSP)]

33 À • EU:s politiska förbindelser med Latinamerika

Betänkande: Javi López (A8-0268/2017)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Latinamerika

[2017/2027(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

25 • EU:s politiska förbindelser med Indien

Betänkande: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Indien

[2017/2025(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

12 À • Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer

Betänkande: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Betänkande om korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer

[2017/2028(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor
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