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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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17:00 - 23:00     

 
Forhandling under ét - Drivhusgasemissioner

 
Afslutning af forhandlingen under ét
 
Forhandling under ét - Cirkulær økonomi og miljørapportering
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17:00 - 23:00 Forhandling

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

149 À«««I • Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i
arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030

Betænkning: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i
arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til
overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og andre oplysninger
vedrørende klimaændringer

[2016/0230(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

(Forhandling: 11/09/2017, afstemning: 13/09/2017)

148 À«««I • Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde
forpligtelserne i henhold til Parisaftalen

Betænkning: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bindende
årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030
for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til
Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr.
525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner
og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer

[2016/0231(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

(Forhandling: 13/06/2017, afstemning: 14/06/2017)

40 À«««I • Emballage og emballageaffald

Betænkning: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

[2015/0276(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Afstemningen finder sted onsdag

(Forhandling: 14/03/2017, afstemning: 14/03/2017)



 
Afslutning af forhandlingen under ét
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32 À«««I • Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af
elektrisk og elektronisk udstyr

Betænkning: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og
akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr

[2015/0272(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Afstemningen finder sted onsdag

(Forhandling: 14/03/2017, afstemning: 14/03/2017)

55 À«««I • Affald

Betænkning: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
direktiv 2008/98/EF om affald

[2015/0275(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Afstemningen finder sted onsdag

(Forhandling: 14/03/2017, afstemning: 14/03/2017)

82 À«««I • Deponering af affald

Betænkning: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
direktiv 1999/31/EF om deponering af affald

[2015/0274(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Afstemningen finder sted onsdag

(Forhandling: 14/03/2017, afstemning: 14/03/2017)

13 À«««I • Procedureregler på området miljørapportering

Betænkning: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af
Rådets direktiv 87/217/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF,
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 1257/2013, Rådets direktiv 86/278/EØF og Rådets direktiv
94/63/EF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om
ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF

[2016/0394(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Afstemningen finder sted onsdag

45 À • Gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram

Betænkning: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Betænkning om gennemførelsen af det syvende miljøhandlingsprogram

[2017/2030(INI)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed



Forhandling under ét - Ligestilling inden for mediesektoren 

 
Afslutning af forhandlingen under ét

 

Kortfattet forelæggelse af følgende betænkninger:
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187 À • Ligestilling inden for mediesektoren i EU

Betænkning: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Betænkning om ligestilling inden for mediesektoren i EU

[2017/2210(INI)]

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

167 À • Styrkelse af kvinders og pigers position gennem den digitale sektor

Mundtlig forespørgsel

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Kommissionen
Styrkelse af kvinders og pigers position inden for den digitale sektor

[2017/3016(RSP)]

35 À • Gennemførelse af  instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet for
humanitær bistand og  Den Europæiske Udviklingsfond

Betænkning: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Betænkning om gennemførelsen af instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet
for humanitær bistand og Den Europæiske Udviklingsfond

[2017/2258(INI)]

Udviklingsudvalget

177 • En europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder

Betænkning: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Betænkning om en europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder – Fremme af
produktionen af proteinafgrøder og bælgplanter i EU's landbrugssektor

[2017/2116(INI)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

176 À • Forbedring af udviklingslandenes gældsbæredygtighed

Betænkning: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Betænkning om forbedring af udviklingslandenes gældsbæredygtighed

[2016/2241(INI)]

Udviklingsudvalget

159 À • Styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU

Betænkning: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Betænkning om styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i
Den Europæiske Union: den 7. rapport fra Europa-Kommissionen

[2017/2279(INI)]

Regionaludviklingsudvalget

2 • Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
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