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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 - 10:00 Forhandling

10:00 - 12:30 Forhandling

13:00 - 14:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 23:00 Forhandling

185 À • Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der
fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den
Europæiske Union

Redegørelse ved Kommissionen

[2018/2619(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag

195 • Drøftelse med Den Franske Republiks præsident, Emmanuel Macron, om Europas
fremtid

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den
Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks
deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

Henstilling: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk
samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og
betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i
Middelhavsområdet (PRIMA)

[2017/0199(NLE)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

62 ««« - Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU Mauritius: fiskerimuligheder og finansiel modydelse

Henstilling: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de
fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den
Europæiske Union og Republikken Mauritius

[2017/0223(NLE)]

Fiskeriudvalget

157 ««« - Aftale mellem EU og Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter

Henstilling: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Henstilling til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske
Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter

[2017/0259(NLE)]

Udvalget om International Handel
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177 - En europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder

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

[2017/2116(INI)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

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)

[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)

[2016/0231(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

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

181 À«««I - Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

Betænkning: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af
europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

[2017/0219(COD)]

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

34 À«««I - Bygningers energimæssige ydeevne

Betænkning: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/31/EU om
bygningers energimæssige ydeevne

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

45 À - Gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram

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

[2017/2030(INI)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

187 À - Ligestilling inden for mediesektoren i EU

Betænkning: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

[2017/2210(INI)]

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

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

Forslag til beslutning

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]
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35 À - Gennemførelse af  instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet for humanitær bistand og
Den Europæiske Udviklingsfond

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

[2017/2258(INI)]

Udviklingsudvalget

176 À - Forbedring af udviklingslandenes gældsbæredygtighed

Betænkning: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Udviklingsudvalget

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

Betænkning: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Regionaludviklingsudvalget

193 À • Fremskridt med FN's globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration
og om flygtninge

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

[2018/2642(RSP)]

214 • Situationen i Syrien

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

[2018/2673(RSP)]

210 À • Situationen i Rusland

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

[2018/2669(RSP)]

Afstemningen finder sted under næste mødeperiode

194 • Fredsperspektiver på den koreanske halvø i lyset af den seneste udvikling

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

[2018/2643(RSP)]

211 À • Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to
græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet

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

[2018/2670(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag



 
Forhandling under ét - EU-Australien

 
Afslutning af forhandlingen under ét
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38 À • Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i
2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020

Betænkning: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Betænkning om gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter:
midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020

[2017/2280(INI)]

Udenrigsudvalget

19 ««« • Rammeaftalen mellem EU og Australien

Henstilling: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af
rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side
og Australien på den anden side

[2016/0367(NLE)]

Udenrigsudvalget

21 • Rammeaftalen mellem EU og Australien (beslutning)

Betænkning: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til
Rådets afgørelse om  indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den
Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Australien på den
anden side

[2017/2227(INI)]

Udenrigsudvalget

89 À • Årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

Betænkning: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Betænkning om årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og
proportionalitetsprincippet

[2017/2010(INI)]

Retsudvalget
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