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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 - 11:50 Forhandling

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 23:00 Forhandling

23 • Status over det estiske rådsformandskab

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2017/2909(RSP)]

Talerrunde med de politiske gruppers ordførere

24 • Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 14.-15. december 2017

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen

[2017/2908(RSP)]

21 «««I - Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for
Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO)

Betænkning: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

[2017/0056(COD)]

Fiskeriudvalget

31 - Gennemførelsen af EU's makroregionale strategier

Betænkning: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

[2017/2040(INI)]

Regionaludviklingsudvalget

46 À«««I - Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske
foranstaltninger

Betænkning: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

[COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)]

Fiskeriudvalget

30 À - International havforvaltning: en dagsorden for havenes fremtid i forbindelse med de bæredygtige
udviklingsmål for 2030

Betænkning: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

[2017/2055(INI)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

35 À - Kvinder, ligestilling og klimaretfærdighed

Betænkning: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

[2017/2086(INI)]

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
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55 • EU-støtte til fredsprocessen i Colombia

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

[2017/3021(RSP)]

62 • Situationen i Iran

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

[2018/2510(RSP)]

63 • Situationen i Kenya

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

[2018/2511(RSP)]

41 «««I • Kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i
forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

Betænkning: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-ordning
for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i
forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)

[COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD)]

Udvalget om International Handel

51 • Kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i EU's handelsaftaler

Mundtlig forespørgsel

Bernd Lange (O-000098/2017 - B8-0617/2017)
Udvalget om International Handel
Kommissionen
Kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i EU's handelsaftaler

[2017/2988(RSP)]
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