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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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Forhandling under ét - EU's fiskerisektor

 
Afslutning af forhandlingen under ét
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17:00 - 23:00 Forhandling

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

40 • Kommissionens afgørelse om den tredje mobilitetspakke

Redegørelse ved Kommissionen

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande

Betænkning: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan
for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af
Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Fiskeriudvalget

(Forhandling: 13/09/2017, afstemning: 14/09/2017)

27 • Optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor

Betænkning: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Betænkning om optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor

[2017/2119(INI)]

Fiskeriudvalget

73 À • Fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked

Betænkning: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Betænkning om gennemførelsen af foranstaltninger til kontrol af fiskevarers
overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked

[2017/2129(INI)]

Fiskeriudvalget

Afstemningen finder sted onsdag

69 À • Fremtiden for fødevarer og landbrug

Betænkning: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Betænkning om fremtiden for fødevarer og landbrug

[2018/2037(INI)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Afstemningen finder sted onsdag



 

Kortfattet forelæggelse af følgende betænkninger:
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14 • Gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i
EU efter 2013-reformen

Betænkning: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Betænkning om gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge
landbrugere i EU efter 2013-reformen

[2017/2088(INI)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

89 À • Connecting Europe-faciliteten efter 2020

Redegørelse ved Kommissionen

[2018/2718(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag

20 À • Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre
lovgivning

Betænkning: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Betænkning om fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om
bedre lovgivning

[2016/2018(INI)]

Retsudvalget

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Afstemningen finder sted onsdag

12 À • Bæredygtig finansiering

Betænkning: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Betænkning om bæredygtig finansiering

[2018/2007(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget

10 À • EU's resultattavle for retsområdet 2017

Betænkning: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Betænkning om EU's resultattavle for retsområdet 2017

[2018/2009(INI)]

Retsudvalget

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