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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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10:00 - 12:00     PRIORITERET FORHANDLING

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
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10:00 - 12:00 PRIORITERET FORHANDLING

12:00 - 12:30 Overrækkelse af Sakharov-prisen

12:30 - 14:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 17:00 Forhandling

17:00 - 18:00 AFSTEMNINGSTID (mundtlige stemmeforklaringer afgives torsdag)

18:00 - 24:00 Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)

76 • Drøftelse med Republikken Cyperns præsident, Nicos Anastasiades, om Europas
fremtid

[2018/2797(RSP)]

110 • Overrækkelse af Sakharov-prisen

79 - Forslag til ændringsbudget nr. 6/2018: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger (egne
indtægter)

Betænkning: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2018 for
regnskabsåret 2018: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger i overensstemmelse med de
ajourførte overslag over udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter)

[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]

Budgetudvalget

97 - Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at
klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og
sikkerhedstrusler

Betænkning: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af
fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle
udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler

[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]

Budgetudvalget

77 - Mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens
almindelige budget for 2018 til udbetaling af forskud

Betænkning: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af EU's
Solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2018 til
udbetaling af forskud

[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]

Budgetudvalget

99 À • Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 - alle sektioner
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96 À - Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019

Betænkning: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Budgetudvalget

25 ««« - Økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan

Henstilling: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Udvalget om International Handel

32 À - Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union
og Japan

Betænkning: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

[2018/0091M(NLE)]

Udvalget om International Handel

54 ««« - Partnerskabsaftale mellem EU og Japan

Henstilling: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Udenrigsudvalget

75 À - Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Japan (beslutning)

Betænkning: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

[2018/0122M(NLE)]

Udenrigsudvalget

19 ««« - Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Jordan (Kroatiens tiltrædelse af EU)

Henstilling: Keith Taylor (A8-0371/2018)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en
protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens
medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn
til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]

Transport- og Turismeudvalget

89 À«««I - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa –
rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling

Betænkning: Dan Nica (A8-0401/2018)

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

88 À«««I - Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa

Betænkning: Christian Ehler (A8-0410/2018)

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

60 À - Pakke for det indre marked

Forslag til beslutning

RC B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

[2018/2903(RSP)]

(Forhandling: 28/11/2018)



 

15:00 - 17:00     

 
Forhandling under ét - Skat på digitale tjenester og manglende vedtagelse af en

digital skat for EU og behovet for en flertalsregel om beskatning

 
Afslutning af forhandlingen under ét
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29 À - Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme

Betænkning: Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

[2018/2044(INI)]

Det Særlige Udvalg om Terrorisme

28 À - Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Betænkning: David McAllister (A8-0392/2018)

[2018/2097(INI)]

Udenrigsudvalget

30 À - Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

Betænkning: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

[2018/2099(INI)]

Udenrigsudvalget

27 À - Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik
på området

Betænkning: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

[2018/2098(INI)]

Udenrigsudvalget

108 • Inddragelse af arbejdstagere og borgere i en mere retfærdig overgang til en sikrere
planet

Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 153a)

[2018/2973(RSP)]

72 À« • Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester

Betænkning: Paul Tang (A8-0428/2018)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om det fælles system for en skat på
levering af visse digitale tjenester

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

73 À« • Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse

Betænkning: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning
af en væsentlig digital tilstedeværelse

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget



17:00 - 18:00     AFSTEMNINGSTID (mundtlige stemmeforklaringer afgives torsdag)

 

18:00 - 24:00     Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)
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92 À«««I - Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

Betænkning: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

91 À«««I - Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

Betænkning: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Transport- og Turismeudvalget

16 À - EU’s associeringsaftale med Ukraine

Betænkning: Michael Gahler (A8-0369/2018)

[2017/2283(INI)]

Udenrigsudvalget

111 À • Interessekonflikt og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2018/2975(RSP)]

35 • Hurtig bilæggelse af handelstvister

Betænkning: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Betænkning med henstillinger til kommissionen om hurtig bilæggelse af handelstvister

[2018/2079(INL)]

Retsudvalget

31 À • Ombudsmandens årsberetning for 2017

Betænkning: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Betænkning om ombudsmandens årsberetning for 2017

[2018/2105(INI)]

Udvalget for Andragender

Under tilstedeværelse af Emily O'Reilly, Ombudsmand, Forretningsordenens artikel 220,
stk. 1

21 À • Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017

Betænkning: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017

[2018/2104(INI)]

Udvalget for Andragender

Forretningsordenens artikel 216, stk. 7
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90 À«««I • Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for
Rumprogrammet

Betænkning: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af
Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om
ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og
afgørelse nr. 541/2014/EU

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

95 À«««I • Oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027

Betænkning: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af
programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
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