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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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17:00 - 24:00     

 
Forhandling under ét - Det europæiske informationssystem vedrørende

strafferegistre

 
Afslutning af forhandlingen under ét
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17:00 - 24:00 Forhandling

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

75 À«««I • Udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske
informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)

Betænkning: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger
om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende
strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA

[2016/0002(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

76 À«««I • Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med
oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse
personer (ECRIS-TCN-systemet)

Betænkning: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse
af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med
oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse
personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske
informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om
ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011

[2017/0144(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

(??544?? 08/02/2018)

62 À«««I • Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps

Betænkning: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af
programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det
Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014

[2018/0230(COD)]

Kultur- og Uddannelsesudvalget



Forhandling under ét - Cybersikkerhed

 
Afslutning af forhandlingen under ét

 
Forhandling under ét - Vietnam
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47 À«««I • EU's forordning om cybersikkerhed

Betænkning: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ENISA,
"EU's Agentur for Cybersikkerhed", om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013
og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi
("forordningen om cybersikkerhed")

[2017/0225(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

133 À«««I • Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for
cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre

Betænkning: Julia Reda (A8-0084/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse
af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for
cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Afstemningen finder sted onsdag

72 À«««I • Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden

Betænkning: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal
handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden

[2018/0082(COD)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

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

21 ««« • Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god
forvaltningspraksis og handel

Henstilling: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige
partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik
Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på
skovbrugsområdet

[2018/0272(NLE)]

Udvalget om International Handel



 
Afslutning af forhandlingen under ét

 

Kortfattet forelæggelse af følgende betænkning:
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10 • Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god
forvaltningspraksis og handel (beslutning)

Betænkning: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til
Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den
Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god
forvaltningspraksis og handel

[2018/0272M(NLE)]

Udvalget om International Handel

58 À«««I • Det europæiske borgerinitiativ

Betænkning: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske
borgerinitiativ

[2017/0220(COD)]

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

(??544?? 05/07/2018)

29 À • Status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland

Betænkning: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Betænkning om status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland

[2018/2158(INI)]

Udenrigsudvalget

Talerrunde med de politiske gruppers ordførere

12 À • Opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling

Betænkning: Soraya Post (A8-0075/2019)

Betænkning om opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling

[2018/2159(INI)]

Udenrigsudvalget

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