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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 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

30 • Återblick på det bulgariska rådsordförandeskapet

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2592(RSP)]

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

29 • Redogörelse för det österrikiska ordförandeskapets verksamhetsprogram

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2593(RSP)]

89 ««« - Samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och
Madagaskar

Rekommendation: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och byrån för
flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) om utveckling av satellitnavigering och
tillhandahållande av tilläggstjänster för civil flygtrafik inom ASECNA:s behörighetsområde

[11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

46 ««« - Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och
Förenta staterna

Rekommendation: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt
samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering

[08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

24 « - Det gemensamma företaget för europeiska högpresterande datorsystem

Betänkande: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt
högpresterande datorsystem

[COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

48 - Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/009 FR/Air
France

Betänkande: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Frankrike – EGF/2017/009 FR/Air France

[COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)]

Budgetutskottet
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38 - Städernas roll inom unionens institutionella ramar

Betänkande: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

[2017/2037(INI)]

Utskottet för konstitutionella frågor

60 - Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar

Betänkande: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

[2017/2007(INI)]

Utskottet för rättsliga frågor

23 À«««I - Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram

Betänkande: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

37 À«««I - Integrerad statistik över jordbruksföretag

Betänkande: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

47 À«««I - Meddelande om projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen

Betänkande: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 256/2014 om anmälan till kommissionen av projekt för
investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen

[COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

11 « - Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet

Betänkande: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

Betänkande om det ändrade förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad
gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet

[COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

19 À - Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen

Betänkande: Francisco Assis (A8-0194/2018)

[2017/2206(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

17 À - Klimatdiplomati

Betänkande: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

[2017/2272(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
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28 • Slutsatser från Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

[2018/2591(RSP)]

100 À«««I • Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare
i vägtransportsektorn

Betänkande: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda
bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för
utstationering av förare inom vägtransportsektorn

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Utskottet för transport och turism

99 À«««I • Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila
samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

Betänkande: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid
och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och
av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av
färdskrivare

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Utskottet för transport och turism

98 À«««I • Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn

Betänkande: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att
anpassa dem till utvecklingar inom sektorn

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Utskottet för transport och turism

94 À • Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser

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

[2018/2770(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

90 • Ebolautbrott i Demokratiska republiken Kongo

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2742(RSP)]



 
Gemensam debatt - Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska

atomenergigemenskapen och Armenien

 
Slut på den gemensamma debatten
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95 À • Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet
kriminaliseras

Muntlig fråga

Claude Moraes (O-000065/2018 - B8-0034/2018)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Kommissionen
Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras

[2018/2769(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

32 À • Definitionen av små och medelstora företag

Muntlig fråga

Markus Pieper (O-000050/2018 - B8-0031/2018)
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Kommissionen
Definitionen av små och medelstora företag

[2018/2545(RSP)]

13 ««« • Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och
Armenien

Rekommendation: László Tőkés (A8-0177/2018)

Rekommendation till utkastet till rådets beslut om det omfattande och fördjupade
partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen
och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

18 À • Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och
Armenien (resolution)

Betänkande: László Tőkés (A8-0179/2018)

Betänkandemed förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till
rådets beslut om ingående av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet
mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

[2017/2269(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor
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