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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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11:30 - 12:00     Højtideligt møde

 

12:00 - 14:00     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
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09:00 - 11:20 Forhandling

11:30 - 12:00 Højtideligt møde

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 23:00 Forhandling

23 • Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 18. og 19. oktober 2018

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2018/2771(RSP)]

64 • Tale ved Milo Đukanović, Montenegros præsident

76 - Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet

Betænkning: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet

[2018/2069(IMM)]

Retsudvalget

59 «««I - Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og
tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav

Betænkning: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 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 (kodifikation)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Retsudvalget

31 ««« - Aftale mellem EU og Marokko om videnskabeligt og teknologisk samarbejde: vilkårene og
betingelserne for Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i
Middelhavsområdet (PRIMA)

Henstilling: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om videnskabeligt og
teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, som fastsætter vilkårene
og betingelserne for Kongeriget Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i
Middelhavsområdet (PRIMA)

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
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75 ««« - Lufttransportaftale mellem EU og Canada

Henstilling: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af lufttransportaftalen mellem
Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Transport- og Turismeudvalget

73 « - Medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i
Unionens toldområde

Betænkning: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt
angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i
Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

56 - Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2018/001
NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed

Betænkning: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen efter en ansøgning fra Nederlandene — EGF/2018/001
NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Budgetudvalget

17 À«««I - Udbud af audiovisuelle medietjenester

Betænkning: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om
samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle
medietjenester i betragtning af de ændrede markedsforhold

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Kultur- og Uddannelsesudvalget

57 À - Forslag til ændringsbudget nr. 5/2018: Annullering af reserven for bistand til Tyrkiet under
førtiltrædelsesinstrumentet (IPA II), styrkelse af Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI) og af
humanitær bistand til andre hastetiltag og ændring af stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet
for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet

Betænkning: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2018 for
regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen: Annullering af reserven vedrørende støtte til Tyrkiet
under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II), styrkelse af det europæiske naboskabsinstrument (ENI)
og af den humanitære bistand til andre hasteaktioner samt ændring af stillingsfortegnelsen for
Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Budgetudvalget
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48 À • EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt
angår menneskerettighederne

Mundtlige forespørgsler

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Udviklingsudvalget
Udvalget om International Handel
Udenrigsudvalget
Rådet
EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår
menneskerettighederne

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Udviklingsudvalget
Udvalget om International Handel
Udenrigsudvalget
Næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik
EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår
menneskerettighederne

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Udviklingsudvalget
Udvalget om International Handel
Udenrigsudvalget
Kommissionen
EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår
menneskerettighederne

[2018/2763(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag

70 • EU-støtte til UNRWA oven på USA's tilbagetrækning af finansiel støtte til UNRWA

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

[2018/2852(RSP)]

71 À • Situationen i Yemen

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

[2018/2853(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag

66 À«««I • Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner

Betænkning: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af
præstationsnormer for nye personbilers og nye lette
erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af
CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer og om ændring af forordning
(EF) nr. 715/2007 (omarbejdning)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
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15 « • Harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem

Betænkning: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for
så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles
merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af
samhandelen mellem medlemsstaterne

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

11 À« • Satser for merværdiafgiften

Betænkning: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår
satser for merværdiafgiften

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

89 À • Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2018/2869(RSP)]

Afstemningen finder sted under oktober II-mødeperioden

47 • Fratagelse af stemmerettigheder i EU

Mundtlige forespørgsler

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Udvalget for Andragender
Rådet
Fratagelse af stemmerettigheder i EU

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Udvalget for Andragender
Kommissionen
Fratagelse af stemmerettigheder i EU

[2018/2767(RSP)]
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