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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 - 11:50     PRIORITERET FORHANDLING

 

12:30 - 14:30     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
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09:00 - 11:50 PRIORITERET FORHANDLING

12:30 - 14:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 23:00 Forhandling

43 • Unionens tilstand

Redegørelse ved Kommissionens formand

[2018/2736(RSP)]

84 «««I - Nominelle mængder til markedsføring i Unionen af destilleret shochu

Betænkning: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
110/2008 for så vidt angår nominelle mængder til markedsføring i Unionen af destilleret shochu fremstillet
ved pot still og aftappet i Japan

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

26 ««« - Ændring nr. 1 til samarbejdsmemorandum mellem EU og USA (anvendelse af
lufttrafikstyringssystemer)

Henstilling: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændring nr. 1
til samarbejdsmemorandum NAT-I-9406 mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

18 ««« - Aftale om lufttransport mellem Canada og EU (Kroatiens tiltrædelse af EU)

Henstilling: Francisco Assis (A8-0256/2018)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en
protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Transport- og Turismeudvalget

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

Betænkning: Axel Voss (A8-0245/2018)

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

Retsudvalget

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)

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

Økonomi- og Valutaudvalget

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
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53 À«««I - Strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge

Betænkning: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

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

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

19 À - Situationen i Ungarn

Betænkning: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

86 À - Automatvåbensystemer

Forslag til beslutning

RC B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018,
B8-0361/2018, B8-0362/2018

[2018/2752(RSP)]

34 À - Status for forbindelserne mellem EU og USA

Betænkning: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Udenrigsudvalget

28 À - Status for forbindelserne mellem EU og Kina

Betænkning: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Udenrigsudvalget

91 • Fremtiden for pensioner: bekæmpelse af privatisering og styrkelse af offentlige
sociale sikringssystemer for alle

Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 153a)

[2018/2843(RSP)]

44 • Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget for
finansåret 2019

[2018/2737(RSP)]

16 À«««I • Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i
EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne
oplysninger

Betænkning: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens
institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender



Forhandling under ét - Plaststrategi og kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen 

 
Afslutning af forhandlingen under ét
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32 À • En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi

Betænkning: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Betænkning om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi

[2018/2035(INI)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

70 À • Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og
affaldslovgivningen

Mundtlige forespørgsler

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Rådet
Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Kommissionen
Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen

[2018/2589(RSP)]

24 À • En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens

Betænkning: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Betænkning om en europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens

[2017/2254(INI)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

55 À«««I • En fælles digital portal

Betænkning: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en
fælles digital portal til levering af oplysninger, procedurer, bistands- og
problemløsningstjenester og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

49 À • Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU

Betænkning: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Betænkning om "Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU"

[2017/2257(INI)]

Transport- og Turismeudvalget
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