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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 - 11:50 Forhandling

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 16:00 Forhandling

18 À • Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU

Betænkning: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Betænkning om gennemførelsen af Rådets forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr
under transport i og uden for EU

[2018/2110(INI)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

27 À • Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's
toldunion og dens forvaltning

Betænkning: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Betænkning om styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af
EU's toldunion og dens forvaltning

[2018/2109(INI)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

119 À • Situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev

RC B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019,
B8-0114/2019, B8-0117/2019

[2019/2562(RSP)]

120 À • Zimbabwe

RC B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019,
B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019

[2019/2563(RSP)]

121 À • Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien

RC B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019,
B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019

[2019/2564(RSP)]
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9 • Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne,
demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

108 «««I - Mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende
sammenhæng

Betænkning: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til at imødegå
retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng

[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]

Regionaludviklingsudvalget

103 « - Udkast til samarbejdsaftale mellem Eurojust og Georgien

Betænkning: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

Betænkning om forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af
samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Georgien

[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

104 «««I - Medicinsk teknologivurdering

Betænkning: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

(Forhandling: 01/10/2018, afstemning: 03/10/2018)

34 À«««I - Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU

Betænkning: Franck Proust (A8-0198/2018)

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Udvalget om International Handel

35 À«««I - Interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende
udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen

Betænkning: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Transport- og Turismeudvalget

59 À«««I - Gensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat

Betænkning: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

72 À«««I - Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer

Betænkning: Eva Maydell (A8-0360/2018)

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Økonomi- og Valutaudvalget

106 À«««I - Fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel

Betænkning: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Transport- og Turismeudvalget
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105 À«««I - Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på grund af
Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Betænkning: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om tilpasning af Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [som ændret ved direktiv 2018/XXX/EU] og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [forvaltning af energiunionen] på grund af Det
Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

128 À - Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse

Forslag til beslutning

B8-0103/2019, RC B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019

[2019/2569(RSP)]

126 À - Interkønnedes rettigheder

Forslag til beslutning

B8-0101/2019

[2018/2878(RSP)]

131 À - LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023)

Forslag til beslutning

B8-0127/2019

[2019/2573(RSP)]

132 À - INF-traktatens fremtid og indvirkningen på EU

Forslag til beslutning

RC B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019,
B8-0133/2019

[2019/2574(RSP)]

114 À - NAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje

Forslag til beslutning

B8-0079/2019

[2018/2882(RSP)]

18 À - Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU

Betænkning: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

[2018/2110(INI)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

27 À - Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens
forvaltning

Betænkning: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

[2018/2109(INI)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
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61 À - Gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske
kontrol med decentrale organer

Betænkning: György Schöpflin (A8-0055/2019)

Betænkning om gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den
parlamentariske kontrol med decentrale organer

[2018/2114(INI)]

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

130 • G-000008/2018

(G-000008/2018 - B8-0013/2019)

83 À • Et Europa der beskytter: Ren luft til alle

Mundtlig forespørgsel

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp,
Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Kommissionen
Et EU der yder beskyttelse: Ren luft til alle

[2018/2792(RSP)]

Afstemningen finder sted under næste mødeperiode
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