
10/12/18 631.718/OJ

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET

2014 2019

Mødedokument

DAGSORDEN

Mandag den 10. december 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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17:00 - 24:00 Forhandling

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

94 À«««I • Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)

Betænkning: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et
program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr.
1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

46 À«««I • Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for
kræftfremkaldende stoffer og mutagener

Betænkning: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv
2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat
for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

[2017/0004(COD)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

58 À«««I • Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden

Betænkning: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og
bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF)
nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i
miljøet af GMO'er], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer],
forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr.
2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med
fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for
fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr.
1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye
fødevarer]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

47 À • Den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien

Betænkning: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Betænkning om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien:
afskaffelse af kontrol ved de indre land-, sø- og luftgrænser

[2018/2092(INI)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender



Forhandling under ét - EU-agenturerne Cedefop, EU-OSHA og Eurofound 

 
Afslutning af forhandlingen under ét

 

Kortfattet forelæggelse af følgende betænkninger:

2 2Mandag den 10. december 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

49 À«««I • Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

Betænkning: Anne Sander (A8-0273/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse
af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75

[2016/0257(COD)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

50 À«««I • Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

Betænkning: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse
af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets
forordning (EF) nr. 2062/94

[2016/0254(COD)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

59 À«««I • Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
(Eurofound)

Betænkning: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse
af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75

[2016/0256(COD)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

18 À • Militær mobilitet

Betænkning: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Betænkning om militær mobilitet

[2018/2156(INI)]

Udenrigsudvalget

56 • Uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til
brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker

Betænkning: Yana Toom (A8-0400/2018)

Betænkning om uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og
erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker

[2018/2090(INI)]

Kultur- og Uddannelsesudvalget

57 À • En ny europæisk kulturdagsorden

Betænkning: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Betænkning om en ny europæisk kulturdagsorden

[2018/2091(INI)]

Kultur- og Uddannelsesudvalget
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2 • Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
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