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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



Torsdag den 18. januar 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og

retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

 

12:00 - 14:00     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
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09:00 - 11:50 Forhandling

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 16:00 Større forespørgsler

37 À • Gennemførelse af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer og behovet for
reform af liberale erhverv

Betænkning: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Betænkning om gennemførelse af direktiv 2005/36/EF for så vidt angår regulering og
behovet for reform af liberale erhverv

[2017/2073(INI)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

69 À • Nigeria

RC B8-0045/2018, B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018,
B8-0052/2018, B8-0053/2018

[2018/2513(RSP)]

70 À • Sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee
Ming-cheh, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi

RC B8-0043/2018, B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018,
B8-0048/2018

[2018/2514(RSP)]

71 À • Den Demokratiske Republik Congo

RC B8-0054/2018, B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018,
B8-0058/2018, B8-0059/2018, B8-0060/2018

[2018/2515(RSP)]

9 • Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne,
demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

38 ««« - Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde,
synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap

Henstilling: Max Andersson (A8-0400/2017)

[12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)]

Retsudvalget



 

15:00 - 16:00
 

Større forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)
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32 « - Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende
forældreansvar samt internationale barnebortførelser

Betænkning: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)]

Retsudvalget

36 À - Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne

Betænkning: Romana Tomc (A8-0406/2017)

[2017/2039(INI)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

37 À - Gennemførelse af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer og behovet for reform af liberale
erhverv

Betænkning: Nicola Danti (A8-0401/2017)

[2017/2073(INI)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

72 • O-000077/2017

B8-0612/2017
[2017/2934(RSP)]
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