
03/10/18 628.017/OJ

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET

2014 2019

Mødedokument

DAGSORDEN

Onsdag den 3. oktober 2018



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 - 10:00 Forhandling

10:00 - 12:30 Forhandling

12:30 - 14:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 23:00 Forhandling

68 À • Retsstatsprincippet i Rumænien

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2018/2844(RSP)]

Afstemningen vil finde sted under november I

19 • Drøftelse med Jüri Ratas, Estlands premierminister, om Europas fremtid

[2018/2731(RSP)]

15 « - Harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem

Betænkning: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

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

Økonomi- og Valutaudvalget

62 « - Moms: anvendelsesperioden for ordningen for omvendt betalingspligt og for den hurtige
reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

Betænkning: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles
merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt
betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den
hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

63 « - Administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske
register

Betænkning: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt
samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

74 À«««I - Medicinsk teknologivurdering

Betænkning: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
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66 À«««I - Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner

Betænkning: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

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

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

11 À« - Satser for merværdiafgiften

Betænkning: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

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

Økonomi- og Valutaudvalget

84 À - International Financial Reporting Standards: IFRS 17 Forsikringskontrakter

Forslag til beslutning

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Distributed ledger-teknologier (DLT) og blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling

Forslag til beslutning

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - EU-dagsorden for landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder

Forslag til beslutning

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Mindsteindkomst for et retfærdigt Europa: en borgerrettighed

Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 153a)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • EU-Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

Betænkning: Axel Voss (A8-0320/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske
Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

30 À«««I • Gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation

Betænkning: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig
anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
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28 À«««I • Fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union

Betænkning: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for fri
udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

78 • Risici for pengehvidvaskning i banksektoren i EU

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2018/2860(RSP)]

72 • Humanitær nødhjælp i Middelhavsområdet: støtte til lokale og regionale
myndigheder

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2018/2854(RSP)]

85 À • Bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter

Redegørelse ved Kommissionen

[2018/2747(RSP)]


	Onsdag den 3. oktober 2018
	09:00 - 10:00     
	10:00 - 12:30     
	12:30 - 14:30     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
	15:00 - 23:00     


