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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 - 11:50 Forhandling

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 16:00 Større forespørgsler

174 À • Gennemførelse af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre

Betænkning: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/99/EU om den europæiske
beskyttelsesordre

[2016/2329(INI)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

158 À • Gennemførelsen af Bolognaprocessen — status og opfølgning

Mundtlig forespørgsel

Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Kultur- og Uddannelsesudvalget
Kommissionen
Gennemførelsen af Bolognaprocessen - status og opfølgning

[2018/2571(RSP)]

205 À • Hviderusland

RC B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018,
B8-0204/2018

[2018/2661(RSP)]

206 À • Filippinerne

RC B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018,
B8-0206/2018, B8-0208/2018

[2018/2662(RSP)]

207 À • Situationen i Gazastriben

RC B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018,
B8-0211/2018, B8-0212/2018

[2018/2663(RSP)]
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9 • Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne,
demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

201 « - Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau
for normalsatsen

Betænkning: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles
merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen

[COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

41 À«««I - Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller
finansiering af terrorisme

Betænkning: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]

Økonomi- og Valutaudvalget

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

15 À«««I - Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer,
komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

Betænkning: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

(Forhandling: 04/04/2017, afstemning: 04/04/2017)

14 À«««I - Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

Betænkning: Martin Häusling (A8-0311/2015)

[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

202 À« - Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

Betænkning: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

[COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

183 À - Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019 - Sektion I - Europa-Parlamentet

Betænkning: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019

[2018/2001(BUD)]

Budgetudvalget

217 «««I - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring
af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik

Betænkning: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik

[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger - Artikel 69c
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190 À - Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og
Martina Kušnírová

Forslag til beslutning

B8-0186/2018

[2018/2628(RSP)]

(Forhandling: 14/03/2018)

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

Forslag til beslutning

B8-0189/2018

[2018/2619(RSP)]

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

Forslag til beslutning

B8-0194/2018, B8-0196/2018

[2018/2670(RSP)]

178 À - Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter

Betænkning: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

73 À - Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik

Betænkning: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

[2017/2191(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget

156 À - Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa

Forslag til beslutning

B8-0188/2018, B8-0195/2018

[2017/2951(RSP)]

174 À - Gennemførelse af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre

Betænkning: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

[2016/2329(INI)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

158 À - Gennemførelsen af Bolognaprocessen — status og opfølgning

Forslag til beslutning

B8-0190/2018

[2018/2571(RSP)]



15:00 - 16:00     Større forespørgsler
 

Større forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)
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216 • O-000022/2018

B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
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