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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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09:00 - 11:20 Forhandling

11:30 - 13:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

51 • Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2018/2958(RSP)]

Efterfulgt af en talerrunde med de politiske gruppers ordførere

52 • Forberedelse af regeringskonferencen i Marrakesh den 10. og 11. december om FN's
globale aftale om migration

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2018/2959(RSP)]

45 À • Handicappede kvinders situation

Mundtlig forespørgsel

Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Kommissionen
Situationen for kvinder med handicap

[2018/2685(RSP)]

39 «««I - Anvendelse af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler

Betænkning: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU)
nr. 168/2013 for så vidt angår anvendelsen af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede
køretøjer samt quadricykler

[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

23 «««I - Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig
eller nedværdigende behandling eller straf

Betænkning: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med visse varer, der kan
anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf
(kodifikation)

[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]

Retsudvalget
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49 «««I - Indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for
gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601, eller tildelingen heraf til andre
foranstaltninger under de nationale programmer

Betænkning: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 for så vidt angår indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende
beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og
(EU) 2015/1601 eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer

[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

21 ««« - Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene

Henstilling: David Martin (A8-0376/2018)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale
mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]

Udvalget om International Handel

44 « - Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd

Betænkning: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

Betænkning om forslag om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd

[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]

Økonomi- og Valutaudvalget

17 - Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2018/003 EL/Attica
publishing

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Grækenland - EGF/2018/003
EL/Attica publishing

[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]

Budgetudvalget

40 À«««I - Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

Betænkning: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU)
2016/399 for så vidt angår reglerne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

20 À«««I - Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester

Betænkning: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

48 À - Indsigelse i henhold til artikel 106: Natriumdichromat

Forslag til beslutning

B8-0548/2018

[2018/2929(RSP)]
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37 À - Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning

Forslag til beslutning

RC B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018

[2018/2900(RSP)]

(Forhandling: 23/10/2018)

27 À - Rollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister

Forslag til beslutning

B8-0546/2018

[2018/2856(RSP)]

(Forhandling: 15/11/2018)

43 À - WTO: vejen frem

Betænkning: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

[2018/2084(INI)]

Udvalget om International Handel

8 À - Kommissionens 2018-rapport om Serbien

Betænkning: David McAllister (A8-0331/2018)

[2018/2146(INI)]

Udenrigsudvalget

5 À - Kommissionens 2018-rapport om Kosovo

Betænkning: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

[2018/2149(INI)]

Udenrigsudvalget

4 À - Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik
Makedonien

Betænkning: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

[2018/2145(INI)]

Udenrigsudvalget

6 À - Kommissionens 2018-rapport om Albanien

Betænkning: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

[2018/2147(INI)]

Udenrigsudvalget

7 À - Kommissionens 2018-rapport om Montenegro

Betænkning: Charles Tannock (A8-0339/2018)

[2018/2144(INI)]

Udenrigsudvalget

13 À - Forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil

Betænkning: Wajid Khan (A8-0403/2018)

[2018/2117(INI)]

Udenrigsudvalget
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45 À - Handicappede kvinders situation

Forslag til beslutning

B8-0547/2018

[2018/2685(RSP)]
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