
16/06/08 PE 408.289/OJ

DA DA

 EUROPA-PARLAMENTET

2004 2009
Mødedokument

D A G S O R D E N

16.-19. JUNI 2008

STRASBOURG

24. JUNI 2008

BRUXELLES



Forklaring af procedurerne

Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes de behandlede tekster under afstemning i følgende rækkefølge:

1. Tredjebehandling

- Den fælles beslutningsprocedure (***III)
til godkendelse af det fælles udkast kræves et flertal af de afgivne stemmer

2. Samstemmende udtalelse

- Proceduren med samstemmende udtalelse (***)
et flertal blandt Parlamentets medlemmer i de i EU-traktatens artikel 49 og EF-traktatens artikel 190 nævnte tilfælde for at 
vedtage eller forkaste afgørelsen om samstemmende udtalelse

3. Andenbehandling

- Den fælles beslutningsprocedure (***II)
et flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning; et flertal af de afgivne stemmer 
for at godkende den fælles holdning

- Samarbejdsproceduren (**II)
et flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning; et flertal af de afgivne stemmer 
for at godkende den fælles holdning

4. Europa-Parlamentets forretningsorden

- Ændringer af forretningsordenen
et flertal af Parlamentets medlemmer for at vedtage ændringer
et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til afgørelse

5. Førstebehandling

- Den fælles beslutningsprocedure (***I)
et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

- Samarbejdsproceduren (**I)
et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

6. Samstemmende udtalelse

- Proceduren med samstemmende udtalelse (***)
et flertal af de afgivne stemmer i de i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 nævnte tilfælde for at vedtage eller 
forkaste afgørelsen om samstemmende udtalelse

7. Andre procedurer

- Høringsprocedure (*)
et flertal af de afgivne stemmer for at godkende eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

- Andre (redegørelser, mundtlige forespørgsler, initiativbetænkninger, ophævelse af immunitet)
et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til beslutning eller afgørelse
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Mandag den 16. juni 2008

17:00 - 23:00

1  Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

2  Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 144)

12   II  Indstilling ved andenbehandling Caroline Jackson (A6-0162/2008) - 
Revision af rammedirektivet om affald
Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om affald og om ophævelse af visse direktiver
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

13   II  Indstilling ved andenbehandling Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - 
Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken
Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken og om 
ændring af direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF, 
86/280/EØF og 2000/60/EF
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

4   Redegørelse fra Kommissionen - Styrkelse af EU's katastrofeberedskab

6   Redegørelse fra Kommissionen - 1. juli 2008, 40-årsdagen for 
toldunionen

7   I  Betænkning Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Det 
europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske år for 
bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010)
[KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

8   Betænkning Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - 
Samhørighedspolitikkens konsekvenser for integrationen af sårbare 
samfundsgrupper
Samhørighedspolitikkens konsekvenser for integrationen af sårbare 
samfundsgrupper
[2007/2191(INI)]
Regionaludviklingsudvalget
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9   Betænkning Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - EU's udnyttelse af visse 
biologiske naturressourcer
Sammenhæng i udviklingspolitikken og indvirkningen på udviklingen i 
Vestafrika af EU's udnyttelse af visse biologiske naturressourcer
[2007/2183(INI)]
Udviklingsudvalget
Ordfører for udtalelse:
Carmen Fraga Estévez, Fiskeriudvalget
Forretningsordenens artikel 47
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Tirsdag den 17. juni 2008

LOVGIVNINGSMÆSSIGE FORHANDLINGER:

9:00 - 11:50  og  15:00 - 17:30

9:00 - 11:50  [LOVGIVNINGSMÆSSIGE FORHANDLINGER]

11  Afstemning om anmodning om uopsættelig behandling 
(forretningsordenens artikel 134)

64  - Anmodning om uopsættelig behandling fra Rådet - Fiskeripartnerskabsaftalen 
EF/Mauretanien
Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en protokol om de fiskerimuligheder og den 
finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske 
Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august 2008 - 31. juli 
2012
[KOM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)]
Fiskeriudvalget

40   I  Betænkning Manfred Weber (A6-0339/2007) - Tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder og 
procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold
[KOM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Afstemningen finder sted onsdag

56    Betænkning David Casa (A6-0231/2008) - Slovakiets indførelse af den 
fælles valuta den 1. januar 2009
Forslag til Rådets beslutning i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, om 
Slovakiets indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2009
[KOM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget
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12:00 - 13:00

14  Afstemninger

Jf. forretningsordenens artikel 43, stk. 2: 

16  I - Betænkning Angelika Niebler (A6-0245/2008) - Europæisk agentur for net- og 
informationssikkerhed
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 
460/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed for så 
vidt angår agenturets fortsatte beståen
[KOM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Forretningsordenens artikel 43, stk. 2

Forretningsordenens artikel 80 

17  I - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008) - Lygter og 
lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om montering af lygter og lyssignaler 
på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave)
[KOM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)]
Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 80

18  I - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008) - Lygter og 
lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om komponenttypegodkendelse af 
lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave)
[KOM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)]
Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 80

19  I - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008) - Førerværn på 
landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning) (kodificeret udgave)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om førerværn på landbrugs- og 
skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning) (kodificeret udgave)
[KOM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)]
Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 80

20  I - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0236/2008) - Fusioner af 
aktieselskaber (kodificeret udgave)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fusioner af aktieselskaber 
(kodificeret udgave)
[KOM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)]
Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 80



11 Tirsdag den 17. juni 2008 11

408.289/OJ 408.289/OJ

21  I - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008) - Retlig 
beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om retlig beskyttelse af edb-
programmer (kodificeret udgave)
[KOM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)]
Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 80

22  I - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0238/2008) - Gensidig 
anerkendelse af fartsattester for fartøjer på indre vandveje (kodificeret udgave)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gensidig anerkendelse af 
fartsattester for fartøjer på indre vandveje (kodificeret udgave)
[KOM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)]
Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 80

23  I - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0239/2008) - Garantier, som 
kræves af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber (kodificeret udgave)
Forslag til  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af de garantier, som 
kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til 
beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at 
gøre disse garantier lige byrdefulde (kodificeret udgave)
[KOM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)]
Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 80

24  - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0243/2008) - 
Veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet (kodificeret udgave)
Forslag til Rådets direktiv om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet (kodificeret 
udgave)
[KOM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)]
Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 80

25  - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0242/2008) - Handel med 
vegetativt formeringsmateriale af vin (kodificeret udgave)
Forslag til Rådets direktiv om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin 
(kodificeret udgave)
[KOM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)]
Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 80

Betænkninger opført efter forretningsordenens artikel 131: 

29  I - Betænkning József Szájer (A6-0217/2008) - Fællesskabsprocedure med hensyn til 
gennemsigtigheden af priser på gas og elektricitet til den endelige forbruger i 
industrien (omarbejdning)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en fællesskabsprocedure med 
hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i 
industrien (omarbejdning)
[KOM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)]
Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 131
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30  I - Betænkning József Szájer (A6-0218/2008) - Statistiske oplysninger om fangster i 
visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (omarbejdning)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af statistiske 
oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden 
for det nordlige Atlanterhav (omarbejdning)
[KOM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)]
Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 131

31  I - Betænkning József Szájer (A6-0219/2008) - Statistiske oplysninger om fangster og 
fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (omarbejdning)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af statistiske 
oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige 
Atlanterhav (omarbejdning)
[KOM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)]
Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 131

32  I - Betænkning József Szájer (A6-0214/2008) - Statistiske oplysninger om fangster i det 
nordøstlige Atlanterhav (omarbejdning)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af statistiske 
oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige 
Atlanterhav (omarbejdning)
[KOM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)]
Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 131

70  I - Betænkning József Szájer (A6-0215/2008) - Betegnelser for tekstilprodukter 
(omarbejdning)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv  om betegnelser for tekstilprodukter 
(omarbejdning)
[KOM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)]
Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 131

33  - Betænkning Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008) - Bulgariens og Rumæniens 
tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning
Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af 
konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med 
regulering af forbundne foretagenders overskud
[KOM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Forretningsordenens artikel 131

41  - Betænkning Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008) - Udveksling 
mellem medlemsstaterne af oplysninger fra strafferegistre
Forslag til Rådets rammeafgørelse om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af 
oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne (fornyet høring)
[05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Forretningsordenens artikel 131



13 Tirsdag den 17. juni 2008 13

408.289/OJ 408.289/OJ

71  - Betænkning Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008) - Beskyttelse 
af euroen mod falskmøntneri
Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om 
fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod 
falskmøntneri
[KOM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Forretningsordenens artikel 131

72  - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008) - Ændring af 
procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol vedrørende de regler 
om sprog, der skal finde anvendelse på proceduren for fornyet prøvelse
Forslag til Rådets afgørelse om ændring af procesreglementet for De Europæiske 
Fællesskabers Domstol vedrørende de regler om sprog, der skal finde anvendelse på 
proceduren for fornyet prøvelse
[05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)]
Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 131

26   I - Betænkning Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - 
Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (omarbejdning)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsuddannelsesniveauet for 
søfartserhverv (omarbejdning)
[KOM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)]
Transport- og Turismeudvalget

42   I - Betænkning Avril Doyle (A6-0190/2008) - Restkoncentrationer af farmakologisk 
virksomme stoffer i animalske fødevarer
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsprocedurer for 
fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i 
animalske fødevarer og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/90
[KOM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

35 - Færdigforhandlede tekster (rækkefølge: se side 2)

15:00 - 17:30  [LOVGIVNINGSMÆSSIG FORHANDLING]

 Forhandling under et - Det indre marked for energi

36   I  Betænkning Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Det indre marked for 
elektricitet
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2003/54/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet
[KOM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
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37   I  Betænkning Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Betingelserne for 
netadgang i forbindelse med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 
forordning (EF) nr. 1228/2003 om betingelserne for netadgang i 
forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling
[KOM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi

38   I  Betænkning Giles Chichester (A6-0226/2008) - Agentur for 
samarbejde mellem energimyndigheder
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et 
agentur for samarbejde mellem energimyndigheder
[KOM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi

68   Betænkning Mia De Vits (A6-0202/2008) - Vejen til et europæisk 
charter for energiforbrugernes rettigheder
Vejen til et europæisk charter for energiforbrugernes rettigheder
[2008/2006(INI)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Afstemningen finder sted torsdag

 Afslutning af forhandlingen under et

17:30 - 19:00

39  Spørgetid til Kommissionen (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

73   Redegørelse fra Kommissionen - Import af slagtet fjerkræ

5   I  Betænkning Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Beskyttelse af 
fodgængere og andre bløde trafikanter
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning  om beskyttelse af 
fodgængere og andre bløde trafikanter
[KOM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
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 Forhandling under et - Komitologi

27   I  Betænkning József Szájer (A6-0088/2008) - Tilpasning til 
forskriftsproceduren med kontrol: Del 1
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til 
Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af 
visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for 
så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til 
forskriftsproceduren med kontrol - Del 1
[KOM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)]
Retsudvalget

28   I  Betænkning József Szájer (A6-0086/2008) - Tilpasning til 
forskriftsproceduren med kontrol - Del 3
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til 
Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af 
visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for 
så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til 
forskriftsproceduren med kontrol - Del 3
[KOM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)]
Retsudvalget

 Afslutning af forhandlingen under et

63    Betænkning Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Autonome kontingenter i 
den fælles toldtarif ved indførsel af visse fiskevarer til De Kanariske Øer
Forslag til Rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome 
kontingenter i den fælles toldtarif ved indførsel af visse fiskevarer til De 
Kanariske Øer
[KOM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)]
Regionaludviklingsudvalget
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Onsdag den 18. juni 2008

PRIORITERET FORHANDLING:
9:00 - 11:20

FORHANDLING OM AKTUELLE EMNER:
15:00 - 18:00

9:00 - 11:20 PRIORITERET FORHANDLING

44  Redegørelser fra Rådet og Kommissionen

 Forberedelse af Det Europæiske Råd efter folkeafstemningen i Irland 
(19.-20. juni 2008)
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11:30 - 12:00

45  Afstemninger

79  - Forslag til afgørelse - Godkendelse af det nye ansvarsområde for Jacques Barrot, 
næstformand i Kommissionen

80  - Forslag til afgørelse - Godkendelse af udnævnelsen af Antonio Tajani til medlem af 
Kommissionen

Betænkninger opført efter forretningsordenens artikel 131: 

75 - Betænkning Ewa Klamt (A6-0139/2008) - Forsvundne personer på Cypern - 
Opfølgning af Europa-Parlamentets beslutnng af 15. marts 2007
Forsvundne personer på Cypern - Opfølgning af Europa-Parlamentets beslutnng af 15. 
marts 2007
[2007/2280(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Forretningsordenens artikel 131

34  - Betænkning Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Den Europæiske Ombudsmands 
statut
Forslag til Europa-Parlamentets afgørelse om ændring af afgørelse 94/262/EKSF, EF, 
Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser 
for udøvelsen af hans hverv
[2006/2223(INI)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Afstemning om forslag til afgørelse

76 - Færdigforhandlede tekster (rækkefølge: se side 2)

12:00 - 12:30

46  Højtideligt møde - 2008, det europæiske år for interkulturel dialog 
Tale af Asma Jahangir
FN's særlige rapportør for religions- og trosfrihed
FN's Menneskerettighedsråd

12:30 - 13:00

47  Fortsat afstemning
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15:00 - 18:00  [FORHANDLING OM AKTUELLE EMNER]

74  Redegørelser fra Rådet og Kommissionen - Indsatsen over for de 
stigende oliepriser

81   Mundtlige forespørgsler - Krisen i fiskerisektoren som følge af 
prisstigningen på dieselolie

Philippe Morillon (O-0063/2008 - B6-0162/2008)
Rådet
Krisen i fiskerisektoren som følge af prisstigningen på dieselolie
Fiskeriudvalget
Philippe Morillon (O-0064/2008 - B6-0163/2008)
Kommissionen
Krisen i fiskerisektoren som følge af prisstigningen på dieselolie
Fiskeriudvalget

49   Redegørelser fra Rådet og Kommissionen - Forberedelse af topmødet 
EU/Rusland  (26.-27. juin 2008)

18:00 - 19:00

50  Spørgetid til Rådet (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

51   II  Indstilling ved andenbehandling Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008) - 
Indlandstransport af farligt gods
Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om indlandstransport af farligt gods
[06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)]
Transport- og Turismeudvalget

54   I  Betænkning Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Forvaltning af 
vejinfrastrukturens sikkerhed
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltning af 
vejinfrastrukturens sikkerhed
[KOM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)]
Transport- og Turismeudvalget

78   Betænkning Liam Aylward (A6-0196/2008) - Fremtiden for fåre-, lamme- 
og gedesektoren i Europa
Fremtiden for fåre-, lamme- og gedesektoren i Europa
[2007/2192(INI)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

55  Eventuelt: Betænkning opført efter forretningsordenens artikel 134
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Torsdag den 19. juni 2008

10:00  - 11:50

57   Betænkning Zita Gurmai (A6-0169/2008) - Mod sikrere, renere og 
effektiv mobilitet i Europa
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod 
sikrere, renere og effektiv mobilitet i Europa – Første rapport om initiativet 
"den intelligente bil"
[2007/2259(INI)]
Transport- og Turismeudvalget

12:00 - 13:00

58  Afstemninger om færdigforhandlede tekster (rækkefølge: se side 2)

15:00 - 16:00

 Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet 
og retsstatsprincippet - højst en time
(forretningsordenens artikel 115)

65   Burma: Den fortsatte tilbageholdelse af politiske fanger

66   Somalia: Rutinemæssige drab på civilbefolkningen

67   Iran: Henrettelse af mindreårige lovovertrædere

16:00 - 17:00 [eller ved afslutningen af den foregående forhandling]

59  Afstemning om beslutningsforslag til debatten om tilfælde af krænkelse 
af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet 
(forretningsordenens artikel 115)
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Tirsdag den 24. juni 2008

9:00 - 11:00

 Forhandling under et - Det Europæiske Råd / det slovenske formandskab

61  Beretning fra Det Europæiske Råd og redegørelse fra Kommissionen  
- Resultaterne fra Det Europæiske Råd den 19.-20. juni 2008 i 
Bruxelles

62  Redegørelse fra Rådets formandskab  - Det slovenske formandskabs 
aktivitetsrapport

 Afslutning af forhandlingen under et
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Taletid (forretningsordenens artikel 142)

Mandag den 16. juni 2008

17:00 - 23:00

Kommissionen (inkl. svar) : 45'
Ordførere (5 x 6') : 30'
Ordførere for udtalelser (3 x 1') : 3'

Talerlister 
Medlemmer : 135'

PPE-DE : 46   PSE : 35   ALDE : 17   UEN : 9   Verts/ALE : 8   GUE/NGL : 8   IND/DEM : 6   NI : 6
"Catch the eye" (7 x 5') : 35'

Tirsdag den 17. juni 2008

9:00 - 11:50  [LOVGIVNINGSMÆSSIGE FORHANDLINGER]

Rådet (inkl. svar) : 15'
Kommissionen (inkl. svar) : 10'
Ordførere (2 x 6') : 12'
Ordførere for udtalelser (2 x 1') : 2'

Talerlister 
Medlemmer : 90'

PPE-DE : 29   PSE : 22   ALDE : 12   UEN : 6   Verts/ALE : 6   GUE/NGL : 6   IND/DEM : 4   NI : 5
"Catch the eye" (2 x 5') : 10'

15:00 - 17:30  [LOVGIVNINGSMÆSSIG FORHANDLING]

Rådet (inkl. svar) : 15'
Kommissionen (inkl. svar) : 15'
Ordførere (4 x 6') : 24'
Ordførere for udtalelser (8 x 1') : 8'

Talerliste 
Medlemmer : 60'

PPE-DE : 18   PSE : 14   ALDE : 8   UEN : 5   Verts/ALE : 4   GUE/NGL : 4   IND/DEM : 3   NI : 4
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"Catch the eye" : 5'

21:00 - 24:00

Kommissionen (inkl. svar) : 25'
Ordførere (3 x 6') : 18'
Ordfører for udtalelse : 1'

Talerlister 
Medlemmer : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
"Catch the eye" (4 x 5') : 20'

Onsdag den 18. juni 2008

9:00 - 11:20

Rådet (inkl. svar) : 20'
Kommissionen (inkl. svar) : 15'

Talerliste 
Medlemmer : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
"Catch the eye" : 5'

15:00 - 18:00  [FORHANDLING OM AKTUELLE EMNER]

Rådet (inkl. svar) : 25'
Kommissionen (inkl. svar) : 25'
Forespørgere : 5'

Talerlister 
Medlemmer : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
"Catch the eye" (3 x 5') : 15'

21:00 - 24:00

Kommissionen (inkl. svar) : 15'
Ordførere (3 x 6') : 18'

Talerlister 
Medlemmer : 90'

PPE-DE : 29   PSE : 22   ALDE : 12   UEN : 6   Verts/ALE : 6   GUE/NGL : 6   IND/DEM : 4   NI : 5
"Catch the eye" (3 x 5') : 15'
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Torsdag den 19. juni 2008

10:00  - 11:50

Kommissionen (inkl. svar) : 5'
Ordfører : 6'

Talerlister 
Medlemmer : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
"Catch the eye" : 5'

15:00 - 16:00

Kommissionen (inkl. svar) : 15'
Forslagsstiller for hvert beslutningsforslag : 1'

Talerlister 
Medlemmer : 30'

PPE-DE : 7   PSE : 6   ALDE : 4   UEN : 3   Verts/ALE : 3   GUE/NGL : 3   IND/DEM : 2   NI : 2
"Catch the eye" (3 x 2') : 6'

Tirsdag den 24. juni 2008

9:00 - 11:00

Rådet (inkl. svar) : 20'
Kommissionen (inkl. svar) : 10'

Talerliste 
Medlemmer : 60'

PPE-DE : 18   PSE : 14   ALDE : 8   UEN : 5   Verts/ALE : 4   GUE/NGL : 4   IND/DEM : 3   NI : 4
"Catch the eye" : 5'
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Frister

Mandag den 16. juni 2008

12  Indstilling ved andenbehandling Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Revision af 
rammedirektivet om affald

- Ændringsforslag; forkastelse udløbet

13  Indstilling ved andenbehandling Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - 
Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken

- Ændringsforslag; forkastelse udløbet

4  Redegørelse fra Kommissionen - Styrkelse af EU's katastrofeberedskab
- Forslag til beslutning Mandag den 16. juni, 19:00
- Ændringsforslag Tirsdag den 17. juni, 10:00

6  Redegørelse fra Kommissionen - 1. juli 2008, 40-årsdagen for toldunionen
- Forslag til beslutning udløbet
- Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag Mandag den 16. juni, 19:00

7  Betænkning Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Det europæiske 
år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse

- Ændringsforslag udløbet

8  Betænkning Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Samhørighedspolitikkens 
konsekvenser for integrationen af sårbare samfundsgrupper

- Ændringsforslag udløbet

9  Betænkning Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - EU's udnyttelse af visse biologiske 
naturressourcer

- Ændringsforslag udløbet

Tirsdag den 17. juni 2008

40  Betænkning Manfred Weber (A6-0339/2007) - Tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

- Ændringsforslag udløbet

56  Betænkning David Casa (A6-0231/2008) - Slovakiets indførelse af den fælles 
valuta den 1. januar 2009

- Ændringsforslag udløbet

26  Betænkning Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - 
Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (omarbejdning)

- Ændringsforslag udløbet

42  Betænkning Avril Doyle (A6-0190/2008) - Restkoncentrationer af farmakologisk 
virksomme stoffer i animalske fødevarer

- Ændringsforslag udløbet

36  Betænkning Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Det indre marked for elektricitet
- Ændringsforslag udløbet
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37  Betænkning Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Betingelserne for netadgang i 
forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling

- Ændringsforslag udløbet

38  Betænkning Giles Chichester (A6-0226/2008) - Agentur for samarbejde mellem 
energimyndigheder

- Ændringsforslag udløbet

68  Betænkning Mia De Vits (A6-0202/2008) - Vejen til et europæisk charter for 
energiforbrugernes rettigheder

- Ændringsforslag Mandag den 16. juni, 19:00

73  Redegørelse fra Kommissionen - Import af slagtet fjerkræ
- Forslag til beslutning Mandag den 16. juni, 19:00
- Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag Tirsdag den 17. juni, 17:00

5  Betænkning Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Beskyttelse af fodgængere og 
andre bløde trafikanter

- Ændringsforslag udløbet

27  Betænkning József Szájer (A6-0088/2008) - Tilpasning til forskriftsproceduren 
med kontrol: Del 1

- Ændringsforslag udløbet

28  Betænkning József Szájer (A6-0086/2008) - Tilpasning til forskriftsproceduren 
med kontrol - Del 3

- Ændringsforslag udløbet

63  Betænkning Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Autonome kontingenter i den 
fælles toldtarif ved indførsel af visse fiskevarer til De Kanariske Øer

- Ændringsforslag udløbet

Onsdag den 18. juni 2008

79  Forslag til afgørelse - Godkendelse af det nye ansvarsområde for Jacques Barrot, 
næstformand i Kommissionen

- Forslag til afgørelse Tirsdag den 17. juni, 17:00
- Ændringsforslag Tirsdag den 17. juni, 19:00

80  Forslag til afgørelse - Godkendelse af udnævnelsen af Antonio Tajani til medlem 
af Kommissionen

- Forslag til afgørelse Tirsdag den 17. juni, 17:00
- Ændringsforslag Tirsdag den 17. juni, 19:00

34  Betænkning Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Den Europæiske 
Ombudsmands statut

- Ændringsforslag udløbet

81  Mundtlige forespørgsler - Krisen i fiskerisektoren som følge af prisstigningen på 
dieselolie (O-0063/2008 - B6-0162/2008) (O-0064/2008 - B6-0163/2008)

- Forslag til beslutning Mandag den 16. juni, 19:00
- Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag Tirsdag den 17. juni, 17:00
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49  Redegørelser fra Rådet og Kommissionen - Forberedelse af topmødet 
EU/Rusland  (26.-27. juin 2008)

- Forslag til beslutning udløbet
- Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag Mandag den 16. juni, 19:00

51  Indstilling ved andenbehandling Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008) - 
Indlandstransport af farligt gods

- Ændringsforslag; forkastelse udløbet

54  Betænkning Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Forvaltning af 
vejinfrastrukturens sikkerhed

- Ændringsforslag udløbet

78  Betænkning Liam Aylward (A6-0196/2008) - Fremtiden for fåre-, lamme- og 
gedesektoren i Europa

- Ændringsforslag Mandag den 16. juni, 19:00

Torsdag den 19. juni 2008

57  Betænkning Zita Gurmai (A6-0169/2008) - Mod sikrere, renere og effektiv 
mobilitet i Europa

- Ændringsforslag udløbet

65  Burma: Den fortsatte tilbageholdelse af politiske fanger
- Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 115 Mandag den 16. juni, 20:00
- Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag, jf. forretningsordenens artikel 115 Onsdag den 18. juni, 13:00

66  Somalia: Rutinemæssige drab på civilbefolkningen
- Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 115 Mandag den 16. juni, 20:00
- Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag, jf. forretningsordenens artikel 115 Onsdag den 18. juni, 13:00

67  Iran: Henrettelse af mindreårige lovovertrædere
- Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 115 Mandag den 16. juni, 20:00
- Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag, jf. forretningsordenens artikel 115 Onsdag den 18. juni, 13:00

Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb

- Tekster, der sættes under afstemning tirsdag Fredag den 13. juni, 12:00
- Tekster, der sættes under afstemning onsdag Mandag den 16. juni, 19:00
- Tekster, der sættes under afstemning torsdag Tirsdag den 17. juni, 19:00
- Beslutningsforslag  til debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet

(forretningsordenens artikel 115) Torsdag den 19. juni, 10:00


