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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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09:00 - 11:30     

 

12:00 - 12:30     Højtideligt møde

 

12:30 - 14:30     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
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09:00 - 11:30 Forhandling

12:00 - 12:30 Højtideligt møde

12:30 - 14:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 24:00 Forhandling

11 • Drøftelse med Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras, om Europas fremtid

[2018/2730(RSP)]

92 • Tale ved Michel Aoun, præsident for Den Libanesiske Republik

20 «««I - Ligestilling af markinspektioner

Betænkning: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning
2003/17/EF for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Brasilien, af afgrøder til
formering af frø af foderplanter og afgrøder til formering af sædekorn og ligestillingen af frø af foderplanter
og sædekorn, der er produceret i Brasilien, og for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der
gennemføres i Moldova, af afgrøder til formering af sædekorn, afgrøder til formering af grøntsagsfrø og
afgrøder til formering af frø af olie- og spindplanter og ligestillingen af sædekorn, grøntsagsfrø og frø af
olie- og spindplanter, der er produceret i Moldova

[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

30 « - Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder

Betænkning: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles
merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

87 « - Gennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive stoffer cyclopropylfentanyl og
methoxyacetylfentanyl kontrolforanstaltninger

Betænkning: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive stoffer N-
phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropancarboxamid (cyclopropylfentanyl) og 2-methoxy-N-
phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid (methoxyacetylfentanyl) kontrolforanstaltninger

[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
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80 - Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland,
Litauen og Polen

Betænkning: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske
Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen

[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]

Budgetudvalget

81 - Forslag til ændringsbudget nr. 4: anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde
bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen

Betænkning: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2018 for
regnskabsåret 2018, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med
henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen

[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]

Budgetudvalget

35 - Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

[2017/2225(INI)]

Regionaludviklingsudvalget

29 - Særlige foranstaltninger over for Grækenland

Betænkning: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

[2018/2038(INI)]

Regionaludviklingsudvalget

56 - Muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til
beskæftigelse af høj kvalitet

Betænkning: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

[2017/2277(INI)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

33 - Forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle
tjenesteydelser

Betænkning: Brian Hayes (A8-0263/2018)

[2017/2253(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget

46 - Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder

Betænkning: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

[2018/2054(INI)]

Regionaludviklingsudvalget

14 À«««I - Det Europæiske Solidaritetskorps

Betænkning: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Kultur- og Uddannelsesudvalget



 

15:00 - 24:00     
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51 À«««I - Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning

Betænkning: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

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

Regionaludviklingsudvalget

(??544?? 04/07/2018)

31 À« - Euratomprogrammet, som komplementerer rammeprogrammet Horisont 2020

Betænkning: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det
Europæiske Atomenergifællesskab (2019-2020), som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for
forskning og innovation

[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

47 À - Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i
det offentlige rum og i det politiske liv i EU

Betænkning: Pina Picierno (A8-0265/2018)

[2018/2055(INI)]

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

37 À - Ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder

Betænkning: Jill Evans (A8-0228/2018)

[2018/2028(INI)]

Kultur- og Uddannelsesudvalget

23 À - Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove

Betænkning: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

[2018/2003(INI)]

Udviklingsudvalget

19 À • Situationen i Ungarn

Betænkning: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Betænkning om et forslag om at opfordre Rådet til i overensstemmelse med artikel 7, stk.
1, i traktaten om Den Europæiske Union at fastslå, at der er en klar fare for, at Ungarn
groft overtræder de værdier, som Unionen bygger på

[2017/2131(INL)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

88 À«««I • Ophavsret på det digitale indre marked

Betænkning: Axel Voss (A8-0245/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det
digitale indre marked

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

Retsudvalget
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86 À • Automatvåbensystemer

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2018/2752(RSP)]

34 À • Status for forbindelserne mellem EU og USA

Betænkning: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Betænkning om status for forbindelserne mellem EU og USA

[2017/2271(INI)]

Udenrigsudvalget

98 • Nødsituationen i Libyen og Middelhavet

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2018/2846(RSP)]

100 À • Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2018/2849(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag

28 À • Status for forbindelserne mellem EU og Kina

Betænkning: Bas Belder (A8-0252/2018)

Betænkning om status for forbindelserne mellem EU og Kina

[2017/2274(INI)]

Udenrigsudvalget

52 À«««I • Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen

Betænkning: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med
likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr.
1889/2005

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Økonomi- og Valutaudvalget

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

53 À«««I • Strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge

Betænkning: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om strafferetlig
forfølgelse af hvidvask af penge

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
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