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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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08:30 - 11:45     

 

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og

retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)
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08:30 - 11:45 Forhandling

11:45 - 12:15 Tale ved Zoran Zaev, premierminister for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

12:15 - 14:15 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 16:00 Større forespørgsler

36 À • Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler

Betænkning: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Betænkning om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1107/2009 om
plantebeskyttelsesmidler

[2017/2128(INI)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

22 À • To forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked

Betænkning: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Betænkning om to forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked

[2018/2008(INI)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

94 À • Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen

RC B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018,
B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo

RC B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018,
B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Cambodja, især sagen om Kem Sokha

RC B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018,
B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]



11:45 - 12:15
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93 • Tale ved Zoran Zaev, premierminister for den tidligere jugoslaviske republik
Makedonien

9 • Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne,
demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

89 « - Samarbejdsaftale mellem Eurojust og Albanien

Betænkning: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af
samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Albanien

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

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)

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

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

55 À«««I - En fælles digital portal

Betænkning: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

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

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

101 «««I - Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved
passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav
(Kosovo)

Betænkning: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved
passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav
(Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger - Artikel 69c

99 À - Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats

Forslag til beslutning

RC B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018,
B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

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

Forslag til beslutning

B8-0383/2018, RC B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018,
B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]



 

15:00 - 16:00
 

Større forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)
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32 À - En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi

Betænkning: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[2018/2035(INI)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

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

Forslag til beslutning

B8-0363/2018

[2018/2589(RSP)]

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

Betænkning: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

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

Betænkning: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Transport- og Turismeudvalget

36 À - Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler

Betænkning: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

22 À - To forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked

Betænkning: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
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