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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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Gemensam debatt - Telekompaketet

 
Slut på den gemensamma debatten

 

11.30 - 12.00     Högtidligt möte
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09.00 - 11.20 Debatt

11.30 - 12.00 Högtidligt möte

12.00 - 12.30 (Utdelning av LUX-priset)

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

18 À«««I • En europeisk kodex för elektronisk kommunikation

Betänkande: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande
av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning)

[COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

17 À«««I • Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

Betänkande: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk
kommunikation

[COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

63 À«««I • Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon

Betänkande: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande
av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

70 • Tal av Sydafrikas president Cyril Ramaphosa
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71 • (Utdelning av LUX-priset)

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)

[2018/0166R(APP)]

Budgetutskottet

64 « - Regler om statligt stöd: nya kategorier av statligt stöd

Betänkande: Sander Loones (A8-0315/2018)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13
juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på
vissa slag av övergripande statligt stöd

[COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

13 - Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp

Betänkande: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

[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)

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

18 À«««I - En europeisk kodex för elektronisk kommunikation

Betänkande: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

[COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

17 À«««I - Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

Betänkande: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

[COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

63 À«««I - Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon

Betänkande: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

65 À - Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter

Resolutionsförslag

B8-0523/2018, B8-0524/2018

[2018/2886(RSP)]

(Debatt: 23/10/2018)
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57 À - Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien

Betänkande: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

[2017/2282(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

58 À - Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien

Betänkande: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

[2017/2281(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

12 À - Humanitära visum

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

[2017/2270(INL)]

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

80 • Stärkande av EU:s motståndskraft mot utländska aktörers inflytande under den
kommande valrörelsen till Europaparlamentet

Debatt om en aktuell fråga (artikel 153a i arbetsordningen)

[2018/2919(RSP)]

56 À«««I • Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer

Betänkande: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Rättigheter
och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

[COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)]

Utskottet för transport och turism

62 À«««I • Långlivade organiska föroreningar

Betänkande: Julie Girling (A8-0336/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade
organiska föroreningar (omarbetning)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

85 • Oberoende för statistikmyndigheterna i Europeiska unionen och fallet med Andreas
Georgiou

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2930(RSP)]

69 • Europeisk säkerhet och framtiden för avtalet om att avskaffa medel- och
kortdistansrobotar

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

[2018/2907(RSP)]
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77 • Reaktion på karavanen av centralamerikanska migranter vid den mexikanska
gränsen

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

[2018/2920(RSP)]

79 • De extraterritoriella effekterna av de amerikanska sanktionerna mot Iran för
europeiska företag

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

[2018/2922(RSP)]
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