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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 - 11.30 Debatt

11.30 - 12.00 OMRÖSTNING

12.00 - 12.30 Högtidligt möte

12.30 - 14.00 Återupptagande av omröstningen följt av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

97 • Diskussion med Polens premiärminister Mateusz Morawiecki om EU:s framtid

[2018/2729(RSP)]

110 «««I - Ökning av finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och anpassning av det
allmänna målet

Betänkande: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU)
2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det
allmänna målet

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Utskottet för regional utveckling

85 ««« - Reform av Europeiska unionens vallagstiftning

Rekommendation: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

Förslag till rekommendation om utkastet till rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av
ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den
20 september 1976

[09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)]

Utskottet för konstitutionella frågor

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

Rekommendation: László Tőkés (A8-0177/2018)

[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)

[2017/2269(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

87 ««« - Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak

Rekommendation: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

[10209/2012 - C7-0189/2012 -  - 10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor
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88 - Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak (resolution)

Betänkande: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

Förslag till betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut
om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater,
å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

[2010/0310M(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

91 ««« - Avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av medgivanden (Kroatiens
anslutning)

Rekommendation: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan
Europeiska unionen och Nya Zeeland i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och
handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband
med anslutningen till Europeiska unionen

[10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)]

Utskottet för internationell handel

102 À«««I - Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken: clearingsystem och
betalningssystem

Betänkande: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i stadgan för
Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

[10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet för konstitutionella frågor

61 À« - Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa
bestämmelser om fordonsbeskattning

Betänkande: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

Betänkande om utkastet till rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga
godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning

[COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)]

Utskottet för transport och turism

26 À - Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2018 om införande av överskottet från budgetåret 2017

Betänkande: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2018 för
budgetåret 2018: Införande av överskottet från budgetåret 2017

[09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)]

Budgetutskottet

93 À - Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2018: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet

Betänkande: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2018 för
budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet

[09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)]

Budgetutskottet

117 À - Kommissionens delegerade beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken
mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Iran

Invändning enligt artikel 105.3

B8-0313/2018

[2018/2758(DEA)]
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12 À - De nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap

Betänkande: Charles Goerens (A8-0187/2018)

[2017/2275(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

32 À - Definitionen av små och medelstora företag

Resolutionsförslag

B8-0304/2018

[2018/2545(RSP)]

10 À - Förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan

Betänkande: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och kommissionens vice
ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förhandlingarna om ett
övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan

[2017/2056(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

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

Betänkande: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

[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)

[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)

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

Utskottet för transport och turism

50 À - Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Jordanien om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Betänkande: Claude Moraes (A8-0232/2018)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Hashemitiska konungariket Jordanien om
utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
och de myndigheter i Hashemitiska konungariket Jordanien som är behöriga vad gäller bekämpning av grov
brottslighet och terrorism

[2018/2060(INI)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

51 À - Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Turkiet om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Betänkande: Claude Moraes (A8-0233/2018)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om utbyte av
personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de
myndigheter i Turkiet som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

[2018/2061(INI)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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52 À - Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Israel om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Betänkande: Claude Moraes (A8-0235/2018)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Staten Israel om utbyte av personuppgifter
mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i
Staten Israel som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

[2018/2062(INI)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

53 À - Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Tunisien om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Betänkande: Claude Moraes (A8-0237/2018)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Tunisien om utbyte av personuppgifter
mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i
Tunisien som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

[2018/2063(INI)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

54 À - Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Marocko om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Betänkande: Claude Moraes (A8-0238/2018)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om utbyte av
personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de
myndigheter i Konungariket Marocko som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och
terrorism.

[2018/2064(INI)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

55 À - Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Libanon om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Betänkande: Claude Moraes (A8-0234/2018)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon om utbyte av
personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de
myndigheter i Libanon som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

[2018/2065(INI)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

56 À - Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Egypten om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Betänkande: Claude Moraes (A8-0236/2018)

Betänkande om kommissionens rekommendationen till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten om utbyte av
personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de
myndigheter i Arabrepubliken Egypten som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och
terrorism.

[2018/2066(INI)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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Slut på den gemensamma debatten
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57 À - Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Algeriet om utbyte av personuppgifter för
bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Betänkande: Claude Moraes (A8-0239/2018)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om
utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
och de myndigheter i Demokratiska folkrepubliken Algeriet som är behöriga vad gäller bekämpning av grov
brottslighet och terrorism

[2018/2067(INI)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

105 • Anförande av João Manuel Gonçalves Lourenço, Republiken Angolas president

68 • Ingående av det tredje makroekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland

Uttalande av Eurogruppens ordförande

[2018/2740(RSP)]

104 • Uttalandet nyligen av Italiens inrikesminister on sinti och romer och minoriteters
rättigheter i EU

Debatt om en aktuell fråga (artikel 153a i arbetsordningen)

[2018/2777(RSP)]

21 À«««I • EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

Betänkande: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om
ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399 och (EU) 2016/1624

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

22 À«««I • EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter

Betänkande: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och
resetillstånd (Etias)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor



6 6Onsdagen den 4 juli 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

25 À • Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet

Betänkande: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Betänkande om ett mandat för trepartsmötet om budgeten för 2019

[2018/2024(BUD)]

Budgetutskottet

14 À«««I • Finansiella regler för unionens allmänna budget

Betänkande: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella
regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr
1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr
1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr
223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets
beslut nr 541/2014/EU

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Budgetutskottet

Budgetkontrollutskottet

65 À • Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av
privatlivet i EU och USA

Uttalande av kommissionen

[2018/2645(RSP)]

27 À • De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act
för EU-medborgare

Muntlig fråga

Cecilia Wikström (O-000052/2018 - B8-0033/2018)
Utskottet för framställningar
Rådet
De negativa effekterna av FATCA för EU-medborgare och särskilt "ofrivilliga amerikaner"

Cecilia Wikström (O-000053/2018 - B8-0032/2018)
Utskottet för framställningar
Kommissionen
De negativa effekterna av FATCA för EU-medborgare och särskilt "ofrivilliga amerikaner"

[2018/2646(RSP)]
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