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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
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09.00 - 11.20     

 

11.30 - 12.00     Högtidligt möte

 

12.00 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.20 Debatt

11.30 - 12.00 Högtidligt möte

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

23 • Förberedelse av Europeiska rådets möte den 18–19 oktober

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2771(RSP)]

64 • Tal av Montenegros president Milo Đukanović

76 - Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet

Betänkande: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet

[2018/2069(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

59 «««I - Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och
tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav

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

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning
om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de
passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från
detta krav (kodifiering)

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

Utskottet för rättsliga frågor

31 ««« - Avtal mellan EU och Marocko om vetenskapligt och tekniskt samarbete: villkor för Marockos
deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

Rekommendation: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om
vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko
om fastställande av villkoren för Konungariket Marockos deltagande i partnerskapet för forskning och
innovation
i Medelhavsområdet (Prima)

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

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
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75 ««« - Luftfartsavtal EU/Kanada

Rekommendation: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Rekommendation om utkastet till beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens
medlemsstater, församlade i rådet om ingående av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan

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

Utskottet för transport och turism

73 « - Inkludering av den italienska kommunen Campione d’Italia och den italienska delen av Luganosjön i
unionens tullområde

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad
gäller inkluderingen av den italienska kommunen Campione d’Italia och den italienska delen av Luganosjön
i unionens tullområde och i den territoriella tillämpningen av direktiv 2008/118/EG

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

56 - Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2018/001
NL/Finansiella tjänster

Betänkande: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter (ansökan från Nederländerna – EGF/2018/001 NL/Finansiella tjänster)

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

Budgetutskottet

17 À«««I - Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster

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

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om
samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om
tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden

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

Utskottet för kultur och utbildning

57 À - Förslag till ändringsbudget nr 5/2018: Återdragande av reserven för stöd till Turkiet från
instrumentet för stöd inför anslutningen och ökning av anslagen till det europeiska
grannskapsinstrumentet och anslagen till humanitärt bistånd för ytterligare brådskande åtgärder

Betänkande: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2018 för
budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen: Återdragande av reserven för stöd till Turkiet från instrumentet
för stöd inför anslutningen (IPA II), ökning av anslagen till det europeiska grannskapsinstrumentet och
anslagen till humanitärt bistånd för ytterligare brådskande åtgärder samt ändring av tjänsteförteckningen för
genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) i samband med initiativet WiFi4EU

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

Budgetutskottet
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48 À • EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende
på mänskliga rättigheter

Muntliga frågor

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Utskottet för utveckling
Utskottet för internationell handel
Utskottet för utrikesfrågor
Rådet
EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga
rättigheter

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Utskottet för utveckling
Utskottet för internationell handel
Utskottet för utrikesfrågor
Vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga
rättigheter

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Utskottet för utveckling
Utskottet för internationell handel
Utskottet för utrikesfrågor
Kommissionen
EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga
rättigheter

[2018/2763(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

70 • EU-stöd till UNRWA efter att USA dragit in sitt finansiella stöd till UNRWA

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2018/2852(RSP)]

71 À • Situationen i Jemen

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2018/2853(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

66 À«««I • Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon

Betänkande: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande
av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens
samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av
förordning (EG) nr 715/2007 ï (omarbetning)

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

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
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15 « • Harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet

Betänkande: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG för
harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet och om
införande av ett slutgiltigt system för beskattning av handel mellan medlemsstaterna

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

11 À« • Mervärdesskattesatser

Betänkande: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Betänkande om rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller
mervärdesskattesatser

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

89 À • Det ökande nyfascistiska våldet i Europa

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2869(RSP)]

Omröstningen kommer att hållas vid sammanträdesperioden oktober II

47 • Förlorad rösträtt i EU

Muntliga frågor

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Utskottet för framställningar
Rådet
Förlorad rösträtt i EU

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Utskottet för framställningar
Kommissionen
Förlorad rösträtt i EU

[2018/2767(RSP)]
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