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Teckenförklaring - förfaranden
 

Såvida inte parlamentet beslutar annorlunda, kommer de behandlade texterna att gå till omröstning i följande ordning:
 

À = Tidsfrister    ´ = ??5020??    6 = Texten ännu ej antagen, eventuella tidsfrister

1. Tredje behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««III)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av ett gemensamt förslag

2. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

3. Andra behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««II)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för avvisning eller ändring av rådets ståndpunkt
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av rådets ståndpunkt

4. Parlamentets arbetsordning

- Ändringsförslag till arbetsordningen
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande av ändringsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till beslut

5. Första behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««I)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

6. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

7. Övriga förfaranden

- Samrådsförfarande («)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

- Övrigt (uttalanden, muntliga frågor, initiativbetänkanden, upphävande av immunitet)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till resolution eller ett förslag till beslut
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09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 16.00 Debatt

18 À • Skydd av djur under transport inom och utanför EU

Betänkande: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Betänkande om genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av
djur under transport inom och utanför EU

[2018/2110(INI)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

27 À • Stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s
tullunion och dess styrning

Betänkande: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Betänkande om stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling
av EU:s tullunion och dess styrning

[2018/2109(INI)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

119 À • Situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev

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 • Kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien

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 • Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av
demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

108 «««I - Mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang

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

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av
rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang

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

Utskottet för regional utveckling

103 « - Utkast till avtal om samarbete mellan Eurojust och Georgien

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

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet
om samarbete mellan Eurojust och Georgien

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

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

104 «««I - Utvärdering av medicinsk teknik

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

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

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(Debatt: 01/10/2018, omröstning: 03/10/2018)

34 À«««I - Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen

Betänkande: Franck Proust (A8-0198/2018)

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

Utskottet för internationell handel

35 À«««I - Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande
informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen

Betänkande: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

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

Utskottet för transport och turism

59 À«««I - Ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat

Betänkande: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

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

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

72 À«««I - Avgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter

Betänkande: Eva Maydell (A8-0360/2018)

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

106 À«««I - Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss

Betänkande: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

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

Utskottet för transport och turism
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105 À«««I - Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på grund av
Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

Betänkande: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen], på grund av
Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

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

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

128 À - Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld

Resolutionsförslag

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

[2019/2569(RSP)]

126 À - Intersexuella personers rättigheter

Resolutionsförslag

B8-0101/2019

[2018/2878(RSP)]

131 À - Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023)

Resolutionsförslag

B8-0127/2019

[2019/2573(RSP)]

132 À - INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU

Resolutionsförslag

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 – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar

Resolutionsförslag

B8-0079/2019

[2018/2882(RSP)]

18 À - Skydd av djur under transport inom och utanför EU

Betänkande: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

[2018/2110(INI)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

27 À - Stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och
dess styrning

Betänkande: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

[2018/2109(INI)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
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Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)

4 4Torsdagen den 14 februari 2019

634.303/OJ 634.303/OJ

61 À - Genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den
parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna

Betänkande: György Schöpflin (A8-0055/2019)

Betänkande om genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som
säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna

[2018/2114(INI)]

Utskottet för konstitutionella frågor

130 • G-000008/2018

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

83 À • Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla

Muntlig fråga

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp,
Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Kommissionen
Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla

[2018/2792(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.
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