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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 - 11:20 Forhandling

11:30 - 13:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

47 • Drøftelse med Belgiens premierminister, Charles Michel, om Europas fremtid

[2018/2621(RSP)]

7 ««« - Protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Usbekistan (Kroatiens tiltrædelse)

Henstilling: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

Udkast til indstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og medlemsstaternes vegne
af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side for at
tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]

Udenrigsudvalget

8 ««« - Rammeaftale mellem EU og Korea (Kroatiens tiltrædelse)

Henstilling: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters
vegne af en protokol til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene
side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af
Den Europæiske Union

[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]

Udenrigsudvalget

20 « - Kontrolforanstaltninger over for det nye psykoaktive stof ADB-CHMINACA

Henstilling: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste det nye psykoaktive stof N-(1-
amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-carboxamid (ADB-
CHMINACA) kontrolforanstaltninger

[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

17 « - Kontrolforanstaltninger over for det nye psykoaktive stof CUMYL-4CN-BINACA

Betænkning: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste det nye psykoaktive stof 1-(4-
cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-carboxamid (CUMYL-4CN-BINACA)
kontrolforanstaltninger

[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
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38 - Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2017/010
BE/Caterpillar

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]

Budgetudvalget

24 - Årsrapport 2016 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig

Betænkning: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

[2017/2216(INI)]

Budgetkontroludvalget

49 À - Indsigelse jf. artikel 106: genetisk modificeret H7-1-sukkerroe

Forslag til beslutning

B8-0220/2018

[2018/2651(RSP)]

34 - Udpegelse af et medlem til udvælgelsespanelet for Den Europæiske Anklagemyndighed

B8-0219/2018

[2018/2032(INS)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

39 À - Årlig rapport om kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter for 2016

Betænkning: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Budgetkontroludvalget

50 À - Præsidentvalg i Venezuela

Forslag til beslutning

B8-0225/2018

[2018/2695(RSP)]

10 À - Samhørighedspolitikken og det tematiske mål "fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af
flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer"

Betænkning: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

[2017/2285(INI)]

Regionaludviklingsudvalget

42 À - Beskyttelse af migrantbørn

Forslag til beslutning

B8-0218/2018

[2018/2666(RSP)]

28 À - Et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik

Forslag til beslutning

B8-0217/2018

[2017/2922(RSP)]
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5 À - Den aktuelle situation og fremtidsudsigterne inden for fåre- og gedesektoren i EU

Betænkning: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

[2017/2117(INI)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

40 À - Mediepluralisme og mediefrihed i Den Europæiske Union

Betænkning: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

[2017/2209(INI)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
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