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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



Tisdagen den 13 november 2018

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 17.30 Debatt

17.30 - 23.00 Debatt

25 À • Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets
ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse

Interimsbetänkande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard
Deprez (A8-0358/2018)

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i
syfte att nå en överenskommelse

[2018/0166R(APP)]

Budgetutskottet

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

32 - Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland

Betänkande: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens
solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland

[COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)]

Budgetutskottet

22 - EU:s utvecklingsbistånd inom utbildning

Betänkande: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

[2018/2081(INI)]

Utskottet för utveckling

14 À«««I - Energieffektivitet

Betänkande: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

[COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

(Debatt: 15/01/2018, omröstning: 17/01/2018)

15 À«««I - Styrningen av energiunionen

Betänkande: Michèle Rivasi, Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

[COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

(Debatt: 15/01/2018, omröstning: 17/01/2018)



 

15.00 - 17.30     

 

17.30 - 23.00     
 
Gemensam debatt - EU:s associeringsavtal med Georgien och Moldavien
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16 À«««I - Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

Betänkande: José Blanco López (A8-0392/2017)

[COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

(Debatt: 15/01/2018, omröstning: 17/01/2018)

40 À«««I - Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd

Betänkande: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

[COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)]

Fiskeriutskottet

39 À - Rättsstatsprincipen i Rumänien

Resolutionsförslag

B8-0522/2018

[2018/2844(RSP)]

(Debatt: 03/10/2018)

35 À - Minimistandarder för minoriteter i EU

Betänkande: József Nagy (A8-0353/2018)

[2018/2036(INI)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

23 À - Digitalisering för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik

Betänkande: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

[2018/2083(INI)]

Utskottet för utveckling

67 • Diskussion med Tysklands förbundskansler Angela Merkel om EU:s framtid

[2018/2733(RSP)]

57 À • Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien

Betänkande: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien

[2017/2282(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

58 À • Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien

Betänkande: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien

[2017/2281(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor



Slut på den gemensamma debatten
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13 • Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp

Betänkande: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten
2008/944/Gusp

[2018/2157(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

38 À«««I • Befogenhet till konkurrensmyndigheterna och säkerställande av en väl fungerande
inre marknad

Betänkande: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att ge
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera
efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre
marknad

[COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

76 • Reglering av virtuella valutor och inbjudningar till finansiering av kryptovaluta
(initial coin offerings)

Uttalande av kommissionen

[2018/2923(RSP)]

75 • EU:s medlemsstaters stöd till FN:s globala migrationspakt

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2924(RSP)]

12 À • Humanitära visum

Betänkande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om humanitära visum

[2017/2270(INL)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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