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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 PRIORITERADE DEBATTER

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

70 À • Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2573(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

27 • Förberedelse av Europeiska rådets möte den 22–23 mars 2018

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2502(RSP)]

48 ««« - Genomförandet av protokollet om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla
och om Kol- och stålforskningsfonden

Rekommendation: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/76/EG om fastställande av
nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol-
och stålforskningsfonden

[2017/0213(APP)]

Budgetutskottet

47 ««« - Avtalet mellan EU och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Rekommendation: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet
mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i
tullfrågor

[2016/0006(NLE)]

Utskottet för internationell handel

17 - En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem

Betänkande: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

[2017/2067(INI)]

Utskottet för transport och turism

42 À«««I - Gränsöverskridande paketleveranstjänster

Betänkande: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

[2016/0149(COD)]

Utskottet för transport och turism
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43 À«««I - Grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon samt körkort

Betänkande: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

[2017/0015(COD)]

Utskottet för transport och turism

77 «««I - Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja
konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri

Betänkande: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt
försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och
innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c

50 À - Jämställdhet i EU:s handelsavtal

Betänkande: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

[2017/2015(INI)]

Utskottet för internationell handel

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

46 À - Regioner som släpar efter i EU

Betänkande: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

[2017/2208(INI)]

Utskottet för regional utveckling

10 À - Rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar

Betänkande: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

[2017/2006(INI)]

Utskottet för regional utveckling

56 À • Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den
fleråriga budgetramen efter 2020

Betänkande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Betänkande om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt
om den fleråriga budgetramen efter 2020

[2017/2052(INI)]

Budgetutskottet

55 À • Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel

Betänkande: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Betänkande om reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel

[2017/2053(INI)]

Budgetutskottet
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49 À • Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III

Betänkande: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2019, avsnitt III
– kommissionen

[2017/2286(BUD)]

Budgetutskottet

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

87 À • Situationen i Syrien

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

[2018/2626(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

84 • EU:s perspektiv för det första gemensamma rådsmötet EU–Kuba

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

[2018/2528(RSP)]

64 • Ny agenda för förbindelserna mellan EU och Centralasien inom ramen för det 13:e
årliga ministermötet

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

[2018/2526(RSP)]

21 À • Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska
politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018

Betänkande: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den
ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018

[2017/2226(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

15 À • Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska
politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018

Betänkande: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den
ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga
tillväxtöversikten 2018

[2017/2260(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor


	Tisdagen den 13 mars 2018
	09.00 - 12.20     PRIORITERADE DEBATTER
	12.30 - 14.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
	15.00 - 23.00     
	Gemensam debatt - Den fleråriga budgetramen och egna medel efter 2020
	Gemensam debatt - Europeiska planeringsterminen



