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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 - 10.00 Debatt

10.00 - 12.30 Debatt

13.00 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

185 À • Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som
främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska
unionen

Uttalande av kommissionen

[2018/2619(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

195 • Debatt med Frankrikes president Emmanuel Macron om Europas framtid

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Libanon: Libanons deltagande i
partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

Rekommendation: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt
samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon som fastställer villkoren för Republiken
Libanons deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

[2017/0199(NLE)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

62 ««« - Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauritius: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning

Rekommendation: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de
fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan
Europeiska unionen och Republiken Mauritius

[2017/0223(NLE)]

Fiskeriutskottet

157 ««« - Avtalet mellan EU och Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter

Rekommendation: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtal genom skriftväxling mellan
Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter

[2017/0259(NLE)]

Utskottet för internationell handel
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177 - En europeisk strategi för främjande av proteingrödor

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

[2017/2116(INI)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

149 À«««I - Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030

Betänkande: Norbert Lins (A8-0262/2017)

[2016/0230(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(Debatt: 11/09/2017, omröstning: 13/09/2017)

148 À«««I - Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet

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

[2016/0231(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(Debatt: 13/06/2017, omröstning: 14/06/2017)

181 À«««I - Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

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

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering
av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

[2017/0219(COD)]

Utskottet för konstitutionella frågor

34 À«««I - Byggnaders energiprestanda

Betänkande: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/31/EU om
byggnaders energiprestanda

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

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

45 À - Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet

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

[2017/2030(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

187 À - Jämställdhet inom mediesektorn i EU

Betänkande: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

[2017/2210(INI)]

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

167 À - Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn

Resolutionsförslag

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]
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35 À - Genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och
Europeiska utvecklingsfonden

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

[2017/2258(INI)]

Utskottet för utveckling

176 À - En mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna

Betänkande: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Utskottet för utveckling

159 À - Starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU

Betänkande: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Utskottet för regional utveckling

193 À • Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration
och om flyktingar

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

[2018/2642(RSP)]

214 • Situationen i Syrien

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

[2018/2673(RSP)]

210 À • Situationen i Ryssland

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

[2018/2669(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.

194 • Fredsutsikterna för Koreahalvön mot bakgrund av den senaste tidens utveckling

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

[2018/2643(RSP)]

211 À • Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två
grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet

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

[2018/2670(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.



 
Gemensam debatt - EU och Australien

 
Slut på den gemensamma debatten
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38 À • Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017
och den framtida strukturen efter 2020

Betänkande: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Betänkande om genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument:
halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020

[2017/2280(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

19 ««« • Ramavtalet mellan EU och Australien

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

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av
ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
Australien, å andra sidan

[2016/0367(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

21 • Ramavtalet mellan EU och Australien (resolution)

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

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till
rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan

[2017/2227(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

89 À • Årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet

Betänkande: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Betänkande om årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet

[2017/2010(INI)]

Utskottet för rättsliga frågor
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