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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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Forhandling under ét - Elfenbenskysten
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17:00 - 24:00 Forhandling

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

41 À«««I • EU-program til bekæmpelse af svig

Betænkning: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af
EU-programmet for bekæmpelse af svig

[2018/0211(COD)]

Budgetkontroludvalget

58 À«««I • Flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og
for fiskeriet efter disse bestande

Betænkning: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan
for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter
disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for
Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr.
388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008

[2018/0074(COD)]

Fiskeriudvalget

(??544?? 25/10/2018)

26 ««« • Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024)

Henstilling: João Ferreira (A8-0030/2019)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til
gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Elfenbenskysten
og Det Europæiske Fællesskab (2018-2024)

[2018/0267(NLE)]

Fiskeriudvalget

28 • Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024)
(beslutning)

Betænkning: João Ferreira (A8-0034/2019)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til
Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske
Fællesskab (2018-2024)

[2018/0267M(NLE)]

Fiskeriudvalget



Afslutning af forhandlingen under ét
 
Forhandling under ét - Gennemførelse af traktatbestemmelser

 
Afslutning af forhandlingen under ét
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62 À • Gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab

Betænkning: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Betænkning om gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab

[2018/2111(INI)]

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

63 À • Gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde

Betænkning: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Betænkning om gennemførelsen af traktatens bestemmelser om forstærket
samarbejde

[2018/2112(INI)]

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

22 À • Gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med
hensyn til politisk kontrol med Kommissionen

Betænkning: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Betænkning om gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets
beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen

[2018/2113(INI)]

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

64 À • Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer

Betænkning: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Betænkning om gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder inden for EU's institutionelle rammer

[2017/2089(INI)]

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

33 À • Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv
(Den Europæiske Ombudsmands statut)

Betænkning: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets forordning om ombudsmandens statut og
de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den Europæiske Ombudsmands
statut) og om ophævelse af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom

[2018/2080(INL)]

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

128 À • Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse

Redegørelse ved Kommissionen

[2019/2569(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag



 

Kortfattet forelæggelse af følgende betænkninger:
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125 À • Store rovdyr

Redegørelse ved Kommissionen

[2018/3006(RSP)]

Afstemningen finder sted under næste mødeperiode

50 À • Status for debatten om Europas fremtid

Betænkning: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Betænkning om status for debatten om Europas fremtid

[2018/2094(INI)]

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Afstemningen finder sted onsdag

24 À • En omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og
robotteknologi

Betænkning: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Betænkning om en omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og
robotteknologi

[2018/2088(INI)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2 • Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
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