
05/07/18 624.394/OJ

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET

2014 2019

Plenarhandling

FÖREDRAGNINGSLISTA

Torsdagen den 5 juli 2018



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



Torsdagen den 5 juli 2018

 

 

09.00 - 11.50     

 

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av

demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

 

12.00 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 16.00 Större interpellationer

73 • Deltagandet av personer med funktionsnedsättning i val till Europaparlamentet

Uttalande av kommissionen

[2018/2647(RSP)]

106 À • Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i
Chisinau

RC B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018,
B8-0330/2018, B8-0332/2018

[2018/2783(RSP)]

107 À • Somalia

RC B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018,
B8-0331/2018, B8-0334/2018

[2018/2784(RSP)]

108 À • Burundi

RC B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018,
B8-0338/2018, B8-0339/2018

[2018/2785(RSP)]

9 • Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av
demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

116 «««I - Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Betänkande: Axel Voss (A8-0245/2018)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre
marknaden

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c
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115 «««I - Det europeiska medborgarinitiativet

Betänkande: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det Europeiska
medborgarinitiativet

[COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)]

Utskottet för konstitutionella frågor

Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c

103 « - Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Kroatien

Betänkande: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslutet om inledande av automatiskt utbyte av DNA
uppgifter i Kroatien

[06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)]

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

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

Betänkande: Kinga Gál (A8-0322/2017)

[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)

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

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

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

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

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

Budgetutskottet

Budgetkontrollutskottet

96 À«««I - Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet
och rättvisa

Betänkande: Monica Macovei (A8-0404/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för den
operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, om ändring av
förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr
1077/2011

[COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)]

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

25 À - Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet

Betänkande: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

[2018/2024(BUD)]

Budgetutskottet

20 À - FN:s generalförsamlings 73:e session

Betänkande: Eugen Freund (A8-0230/2018)

[2018/2040(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 113 i arbetsordningen



 

15.00 - 16.00
 

Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)
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94 À - Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser

Resolutionsförslag

RC B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018,
B8-0320/2018, B8-0321/2018

[2018/2770(RSP)]

95 À - Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras

Resolutionsförslag

B8-0314/2018

[2018/2769(RSP)]

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

Resolutionsförslag

B8-0305/2018

[2018/2645(RSP)]

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

Resolutionsförslag

B8-0306/2018

[2018/2646(RSP)]

81 À - Stadga för sociala och solidariska företag

Betänkande: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en stadga för sociala och solidariska företag

[2016/2237(INL)]

Utskottet för rättsliga frågor

114 • O-000058/2018

[O-000058/2018 - B8-0035/2018]
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