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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



Torsdag den 31. maj 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og

retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

 

12:00 - 14:00     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
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09:00 - 11:50 Forhandling

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 16:00 Større forespørgsler

39 À • Svar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og
misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter

Mundtlig forespørgsel

Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Udvalget for Andragender
Kommissionen
Svar på andragender om bekæmpelse af usikre ansættelsesforhold og misbrug af tidsbegrænsede
ansættelseskontrakter

[2018/2600(RSP)]

88 À • Situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i
Iran

RC B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018,
B8-0258/2018

[2018/2717(RSP)]

83 À • Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien

RC B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018,
B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

[2018/2712(RSP)]

84 À • Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation

RC B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018,
B8-0270/2018, B8-0271/2018

[2018/2713(RSP)]

9 • Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne,
demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

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

B8-0237/2018

[2018/2071(INS)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
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30 - Manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer

Betænkning: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

[2017/2064(INL)]

Transport- og Turismeudvalget

77 À«««I - En EU-civilbeskyttelsesmekanisme

Betænkning: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

89 À - Connecting Europe-faciliteten efter 2020

Forslag til beslutning

RC B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018

[2018/2718(RSP)]

82 À - Situationen i Nicaragua

Forslag til beslutning

RC B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018,
B8-0252/2018, B8-0253/2018

[2018/2711(RSP)]

37 À - Ligestilling og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne
forbindelser 2016-2020

Betænkning: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

[2017/2012(INI)]

Udviklingsudvalget

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

17 À - Gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

[2017/2259(INI)]

Kultur- og Uddannelsesudvalget

25 À - Gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design

Betænkning: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

[2017/2087(INI)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

39 À - Svar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og misbrug af anvendelsen
af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter

Forslag til beslutning

B8-0238/2018

[2018/2600(RSP)]



15:00 - 16:00
 

Større forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)
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96 • O-000032/2018

B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]

97 • O-000042/2018

B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
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