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Teckenförklaring - förfaranden

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

1. Tredje behandlingen

- Medbeslutandeförfarandet (***III)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna ett gemensamt utkast

2. Samtycke

- Samtyckesförfarandet (***)
majoritet av parlamentets ledamöter enligt artikel 49 i EU-fördraget och artikel 190 i EG-fördraget för att anta eller 
förkasta ett beslut om samtycke

3. Andra behandlingen

- Medbeslutandeförfarandet (***II)
majoritet av parlamentets ledamöter för att förkasta eller ändra den gemensamma ståndpunkten; majoritet av de avgivna 
rösterna för att godkänna den gemensamma ståndpunkten

- Samarbetsförfarandet (**II)
majoritet av parlamentets ledamöter för att avvisa eller ändra den gemensamma ståndpunkten; majoritet av de avgivna 
rösterna för att godkänna den gemensamma ståndpunkten

4. Parlamentets arbetsordning

- Ändringsförslag till arbetsordningen
majoritet av parlamentets ledamöter för att anta ändringsförslag
majoritet av de avgivna rösterna för att anta förslaget till beslut

5. Första behandlingen

- Medbeslutandeförfarandet (***I)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna eller ändra förslaget till rättsakt
majoritet av de avgivna rösterna för att anta förslaget till lagstiftningsresolution

- Samarbetsförfarandet (**I)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna eller ändra förslaget till rättsakt
majoritet av de avgivna rösterna för att anta förslaget till lagstiftningsresolution

6. Samtycke

- Samtyckesförfarandet (***)
majoritet av de avgivna rösterna enligt artikel 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget för att anta eller förkasta ett beslut om 
samtycke

7. Övriga förfaranden

- Samrådsförfarandet (*)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna eller ändra förslaget till rättsakt
majoritet av de avgivna rösterna för att anta förslaget till lagstiftningsresolution

- Övrigt (uttalanden, muntliga frågor, initiativbetänkanden, upphävande av immunitet)
majoritet av de avgivna rösterna för att anta ett resolutionsförslag eller ett förslag till beslut
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Måndagen den 16 juni 2008

17:00 - 23:00

1  Återupptagande av sessionen och arbetsplan

2  Anföranden på en minut (artikel 144 i arbetsordningen)

12   II  Andrabehandlingsrekommendation Caroline Jackson (A6-0162/2008) - 
Översyn av ramdirektivet om avfall
om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv om avfall och om upphävande av vissa direktiv
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

13   II  Andrabehandlingsrekommendation Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - 
Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område
om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område 
och ändring av direktiven 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 
84/491/EEG, 86/280/EEG och 2000/60/EG 
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

4   Uttalande av kommissionen - Förstärka Europeiska unionens 
reaktionsförmåga vid inträffande av katastrofer

6   Uttalande av kommissionen - 1 juli 2008, Europeiska tullunionen 40 år

7   I  Betänkande Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - 
Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utslagning
om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för 
bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010)
[KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

8   Betänkande Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - 
Sammanhållningspolitikens konsekvenser för integrationen av sårbara 
samhällsgrupper
om sammanhållningspolitikens konsekvenser för integrationen av sårbara 
samhällsgrupper
[2007/2191(INI)]
Utskottet för regional utveckling
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9   Betänkande Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Konsekvens i 
utvecklingspolitiken och effekterna av EU:s exploatering av vissa 
biologiska naturresurser på utvecklingen i Västafrika
om konsekvens i utvecklingspolitiken och effekterna av EU:s exploatering av 
vissa biologiska naturresurser på utvecklingen i Västafrika
[2007/2183(INI)]
Utskottet för utveckling
Föredragande av yttrande:
Carmen Fraga Estévez, fiskeriutskottet
Artikel 47 i arbetsordningen
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Tisdagen den 17 juni 2008

LAGSTIFTNINGSDEBATT

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

9:00 - 11:50  [LAGSTIFTNINGSDEBATT]

11  Omröstning om begäran om brådskande förfarande (artikel 134 i 
arbetsordningen)

64  - Begäran från rådet om brådskande förfarande - Fiskemöjligheter och den 
ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och 
Mauretanien
Förslag till rådets förordning om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 
augusti 2008–31 juli 2012 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som 
föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska 
republiken Mauretanien
[KOM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)]
Fiskeriutskottet

40   I  Betänkande Manfred Weber (A6-0339/2007) - Gemensamma regler och 
förfaranden för att återsända medborgare i tredje länder som vistas 
olagligt i medlemsstaterna
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma 
normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som 
vistas olagligt i medlemsstaterna
[KOM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor
Omröstningen kommer att äga rum onsdag

56    Betänkande David Casa (A6-0231/2008) - Slovakiens införande av den 
gemensamma valutan den 1 januari 2009
om förslaget till rådets beslut i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om 
Slovakiens införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2009
[KOM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
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12:00 - 13:00

14  Omröstning

Enligt artikel 43.2 i arbetsordningen 

16  I - Betänkande Angelika Niebler (A6-0245/2008) - Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 om inrättandet av den 
europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
[KOM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Artikel 43.2 i arbetsordningen

Enligt artikel 80 i arbetsordningen 

17  I - Betänkande Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008) - Belysnings- och 
ljussignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon (kodifierad version)
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om montering av belysnings- 
och ljussignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon (kodifierad version)
[KOM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
Artikel 80 i arbetsordningen

18  I - Betänkande Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008) - Belysnings- och 
ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul 
(kodifierad version)
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om typgodkännande av delar för 
belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul 
(kodifierad version)
[KOM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
Artikel 80 i arbetsordningen

19  I - Betänkande Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008) - Skyddsbågar 
på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statisk provning) (kodifierad 
version)
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skyddsbågar på jordbruks- 
eller skogsbrukstraktorer med hjul (statisk provning) (kodifierad version)
[KOM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
Artikel 80 i arbetsordningen

20  I - Betänkande Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0236/2008) - Fusioner av 
aktiebolag (kodifierad version)
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fusioner av aktiebolag 
(kodifierad version)
[KOM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
Artikel 80 i arbetsordningen
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21  I - Betänkande Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008) - Rättsligt skydd 
för datorprogram (kodifierad version)
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om rättsligt skydd för 
datorprogram (kodifierad version)
[KOM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
Artikel 80 i arbetsordningen

22  I - Betänkande Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0238/2008) - Ömsesidigt 
erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart (kodifierad version)
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ömsesidigt erkännande av 
fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart (kodifierad version)
[KOM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
Artikel 80 i arbetsordningen

23  I - Betänkande Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0239/2008) - Skyddsåtgärder 
som krävs av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen (kodifierad 
version)
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av de 
skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget 
avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra 
skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (kodifierad version)
[KOM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
Artikel 80 i arbetsordningen

24  - Betänkande Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0243/2008) - Veterinära 
kontroller vid handeln inom gemenskapen (kodifierad version)
om förslaget till rådets direktiv om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen 
(kodifierad version)
[KOM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)]
Utskottet för rättsliga frågor
Artikel 80 i arbetsordningen

25  - Betänkande Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0242/2008) - Saluföring av 
vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (kodifierad version)
om förslaget till rådets direktiv om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av 
vinstockar (kodifierad version)
[KOM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)]
Utskottet för rättsliga frågor
Artikel 80 i arbetsordningen

I enlighet med artikel 131 i arbetsordningen: 

29  I - Betänkande József Szájer (A6-0217/2008) - Gemenskapsförfarande för att främja 
öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella 
slutanvändare (omarbetning)
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett gemenskapsförfarande 
för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till 
industriella slutanvändare (omarbetning)
[KOM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
Artikel 131 i arbetsordningen
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30  I - Betänkande József Szájer (A6-0218/2008) - Statistikuppgifter över nominell fångst i 
vissa områden, andra än dem i Nordatlanten (omarbetning)
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om avlämnande av 
statistikuppgifter över nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i vissa 
områden, andra än dem i Nordatlanten (omarbetning)
[KOM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
Artikel 131 i arbetsordningen

31  I - Betänkande József Szájer (A6-0219/2008) - Statistikuppgifter om fångster och 
fiskeriaktiviteter i Nordatlantens västra del (omarbetning)
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering av 
statistikuppgifter om medlemsstaternas fångster och fiskeriaktiviteter i Nordatlantens 
västra del (omarbetning)
[KOM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
Artikel 131 i arbetsordningen

32  I - Betänkande József Szájer (A6-0214/2008) - Statistikuppgifter om nominell fångst i 
Nordatlantens östra del (omarbetning)
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om avlämnande av 
statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i 
Nordatlantens östra del (omarbetning)
[KOM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
Artikel 131 i arbetsordningen

70  I - Betänkande József Szájer (A6-0215/2008) - Benämningar på textilier (omarbetning)
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om benämningar på textilier 
(omarbetning)
[KOM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
Artikel 131 i arbetsordningen

33  - Betänkande Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008) - Bulgariens och Rumäniens 
anslutning till konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av 
dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
om rekommendationen till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till 
konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering 
av inkomst mellan företag i intressegemenskap
[KOM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Artikel 131 i arbetsordningen

41  - Betänkande Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008) - Utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister mellan medlemsstater
om förslaget till rådets rambeslut om organisationen av medlemsstaternas utbyte av 
uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll
[05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Artikel 131 i arbetsordningen
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71  - Betänkande Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008) - Skydd av 
euron mot förfalskning
om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1338/2001 om 
fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning
[KOM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Artikel 131 i arbetsordningen

72  - Betänkande Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008) - 
Rättegångsregler för Europeiska gemenskapernas domstol avseende 
språkanvändning i omprövningsförfarandet
om utkastet till rådets beslut om en ändring i rättegångsreglerna för domstolen med syfte 
att införa en bestämmelse om språkanvändning vid omprövningsförfarandet
[05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)]
Utskottet för rättsliga frågor
Artikel 131 i arbetsordningen

26   I - Betänkande Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - Minimikrav på utbildning 
för sjöfolk (omarbetning)
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav på utbildning för 
sjöfolk (omarbetning)
[KOM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)]
Utskottet för transport och turism

42   I - Betänkande Avril Doyle (A6-0190/2008) - Fastställande av MRL-värden för 
farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsförfaranden för 
att fastställa MRL-värden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel och 
om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/90
[KOM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

35 - Färdigbehandlade texter (se sid. 2)

15:00 - 17:30  [LAGSTIFTNINGSDEBATT]

 Gemensam debatt - Energimarknaden

36   I  Betänkande Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Den inre marknaden 
för el
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för 
el
[KOM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
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37   I  Betänkande Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Villkor för 
tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EG) nr 1228/2003 om villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel
[KOM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

38   I  Betänkande Giles Chichester (A6-0226/2008) - Samarbetsorgan för 
tillsynsmyndigheter inom energiområdet
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande 
av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
[KOM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

68   Betänkande Mia De Vits (A6-0202/2008) - Mot en europeisk stadga 
om energikonsumenters rättigheter
om Mot en europeisk stadga om energikonsumenters rättigheter
[2008/2006(INI)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Omröstningen kommer att äga rum torsdag

 Slut på den gemensamma debatten

17:30 - 19:00

39  Frågestund med frågor till kommissionen (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

73   Uttalande av kommissionen - Import av slaktkroppar av fjäderfä

5   I  Betänkande Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Skydd av fotgängare och 
andra oskyddade trafikanter
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av 
fotgängare och andra oskyddade trafikanter
[KOM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)]
Utskottet för transport och turism
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 Gemensam debatt - Kommittéförfarande

27   I  Betänkande József Szájer (A6-0088/2008) - Anpassning av vissa 
rättsakter till det föreskrivande förfarandet med kontroll, "omnibus-
förordningen", del I
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning 
till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av 
vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i 
fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – 
del I
[KOM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor

28   I  Betänkande József Szájer (A6-0086/2008) - Anpassning av vissa 
rättsakter till det föreskrivande förfarandet med kontroll ("omnibus-
förordning", del III)
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning 
till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av 
vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i 
fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – 
Del III
[KOM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor

 Slut på den gemensamma debatten

63    Betänkande Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Autonoma 
gemenskapstullkvoter för import av vissa fiskeriprodukter till 
Kanarieöarna
om förslaget till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma 
gemenskapstullkvoter för import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna
[KOM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)]
Utskottet för regional utveckling
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Onsdagen den 18 juni 2008

PRIORITERINGSDEBATT
9:00-11:20

DEBATT OM AKTUELLA ÄMNEN
15:00-18:00

9:00 - 11:20 PRIORITERAD DEBATT PRIORITERAD DEBATT

44  Uttalanden av rådet och kommissionen

Förberedelser för Europeiska rådets möte efter folkomröstningen på 
Irland (19-20 juni 2008)
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11:30 - 12:00

45  Omröstning

79  - Förslag till beslut - Godkännande av utnämningen av Jacques Barrot till ledamot av 
kommissionen

80  - Förslag till beslut - Godkännande av utnämningen av Antonio Tajani till ledamot av 
kommissionen

I enlighet med artikel 131 i arbetsordningen: 

75 - Betänkande Ewa Klamt (A6-0139/2008) - Saknade personer på Cypern - 
Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2007
Saknade personer på Cypern - Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 15 
mars 2007
[2007/2280(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Artikel 131 i arbetsordningen

34  - Betänkande Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Europeiska ombudsmannens 
stadga
om ett förslag till Europaparlamentets beslut om ändring av Europaparlamentets beslut 
94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för 
ombudsmannens ämbetsutövning
[2006/2223(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
Omröstning om resolutionsförslaget

76 - Färdigbehandlade texter (se sid. 2)

12:00 - 12:30

46  Högtidligt möte - 2008, Europeiska året för interkulturell dialog
Tal av Asma Jahangir
Särskild rapportör om religions- och trosfrihet
Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter

12:30 - 13:00

47  Fortsättning på omröstningen

15:00 - 18:00  [DEBATT OM AKTUELLA ÄMNEN]

74  Uttalanden av rådet och kommissionen - Åtgärder mot oljeprisökningen
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81   Muntliga frågor - Kris inom fiskesektorn till följd av det höjda priset på 
diesel

Philippe Morillon (O-0063/2008 - B6-0162/2008)
rådet
Kris inom fiskesektorn till följd av det höjda priset på diesel
Fiskeriutskottet
Philippe Morillon (O-0064/2008 - B6-0163/2008)
kommissionen
Kris inom fiskesektorn till följd av det höjda priset på diesel
Fiskeriutskottet

49   Uttalanden av rådet och kommissionen - Förberedelse av toppmötet 
EU/Ryssland (26-27 juni 2008)

18:00 - 19:00

50  Frågestund med frågor till rådet (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

51   II  Andrabehandlingsrekommendation Bogusław Liberadzki (A6-
0227/2008) - Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre 
vattenvägar
om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre 
vattenvägar
[06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)]
Utskottet för transport och turism

54   I  Betänkande Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Väginfrastrukturernas 
säkerhet
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samlade åtgärder 
för säkrare vägar
[KOM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)]
Utskottet för transport och turism

78   Betänkande Liam Aylward (A6-0196/2008) - Framtiden för får-, lamm- 
och getsektorn i Europa
om framtiden för får-, lamm- och getsektorn i Europa
[2007/2192(INI)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

55  Eventuellt: Betänkande upptaget i enlighet med artikel 134 i 
arbetsordningen
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Torsdagen den 19 juni 2008

10:00  - 11:50

57   Betänkande Zita Gurmai (A6-0169/2008) - För ett Europa med säkrare, 
renare och effektivare rörlighet: Första rapporten om initiativet Den 
intelligenta bilen
om meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: 
För ett Europa med säkrare, renare och effektivare rörlighet: Första rapporten 
om initiativet Den intelligenta bilen
[2007/2259(INI)]
Utskottet för transport och turism

12:00 - 13:00

58  Omröstning om färdigbehandlade texter (se omröstningsordningen sidan 
2)

15:00 - 16:00

 Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av 
demokratiska och rättsstatliga principer - Varaktighet: högst en timme 
(artikel 115 i arbetsordningen)  

65   Burma: fortsatt fångenskap för politiska fångar

66   Somalia: banalisering av mord på civila

67   Iran: avrättning av underåriga gärningsmän

16:00 - 17:00 [eller efter avslutad debatt]

59  Omröstning om resolutionsförslagen om debatter om fall av kränkningar 
av de mänskliga 
rättigheterna samt av demokratiska och rättstatliga principer (artikel 
115 i arbetsordningen)
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Tisdagen den 24 juni 2008

9:00 - 11:00

 Gemensam debatt - Europeiska rådet / Slovenska ordförandeskapet

61  Rapport från Europeiska rådet och uttalande av kommissionen  - 
Resultat från Europeiska rådets möte (Bryssel, 19-20 juni 2008)

62  Uttalande av rådets tjänstgörande ordförande - Halvåret för det 
slovenska ordförandeskapet

 Slut på den gemensamma debatten
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Talartid (artikel 142 i arbetsordningen)

Måndagen den 16 juni 2008

17:00 - 23:00

Kommissionen (inklusive repliker) : 45'
Föredragande (5 x 6') : 30'
Föredragande av yttrande (3 x 1') : 3'

Talarlistor 
Ledamöter : 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'

Tisdagen den 17 juni 2008

9:00 - 11:50  [LAGSTIFTNINGSDEBATT]

Rådet (inklusive repliker) : 15'
Kommissionen (inklusive repliker) : 10'
Föredragande (2 x 6') : 12'
Föredragande av yttrande (2 x 1') : 2'

Talarlistor 
Ledamöter : 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  [LAGSTIFTNINGSDEBATT]

Rådet (inklusive repliker) : 15'
Kommissionen (inklusive repliker) : 15'
Föredragande (4 x 6') : 24'
Föredragande av yttrande (8 x 1') : 8'

Talarlista 
Ledamöter : 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 (inklusive repliker) : 25'
Föredragande (3 x 6') : 18'
Föredragande av yttrande : 1'

Talarlistor 
Ledamöter : 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'

Onsdagen den 18 juni 2008

9:00 - 11:20 PRIORITERAD DEBATT

Rådet (inklusive repliker) : 20'
Kommissionen (inklusive repliker) : 15'

Talarlista 
Ledamöter : 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  [DEBATT OM AKTUELLA ÄMNEN]

Rådet (inklusive repliker) : 25'
Kommissionen (inklusive repliker) : 25'
Frågeställare : 5'

Talarlistor 
Ledamöter : 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 (inklusive repliker) : 15'
Föredragande (3 x 6') : 18'

Talarlistor 
Ledamöter : 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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Torsdagen den 19 juni 2008

10:00  - 11:50

Kommissionen (inklusive repliker) : 5'
Föredragande : 6'

Talarlistor 
Ledamöter : 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 (inklusive repliker) : 15'
Författare till varje resolutionsförslag : 1'

Talarlistor 
Ledamöter : 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'

Tisdagen den 24 juni 2008

9:00 - 11:00

Rådet (inklusive repliker) : 20'
Kommissionen (inklusive repliker) : 10'

Talarlista 
Ledamöter : 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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Tidsfrister

Måndagen den 16 juni 2008

12  Andrabehandlingsrekommendation Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Översyn 
av ramdirektivet om avfall

- Ändringsförslag, avvisning har löpt ut

13  Andrabehandlingsrekommendation Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - 
Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område

- Ändringsförslag, avvisning har löpt ut

4  Uttalande av kommissionen - Förstärka Europeiska unionens reaktionsförmåga 
vid inträffande av katastrofer

- Förslag till resolution Måndagen den 16 juni, 19:00
- Ändringsförslag Tisdagen den 17 juni, 10:00

6  Uttalande av kommissionen - 1 juli 2008, Europeiska tullunionen 40 år
- Resolutionsförslag har löpt ut
- Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag Måndagen den 16 juni, 19:00

7  Betänkande Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Europeiska året 
för bekämpning av fattigdom och social utslagning

- Ändringsförslag har löpt ut

8  Betänkande Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Sammanhållningspolitikens 
konsekvenser för integrationen av sårbara samhällsgrupper

- Ändringsförslag har löpt ut

9  Betänkande Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Konsekvens i utvecklingspolitiken 
och effekterna av EU:s exploatering av vissa biologiska naturresurser på 
utvecklingen i Västafrika

- Ändringsförslag har löpt ut

Tisdagen den 17 juni 2008

40  Betänkande Manfred Weber (A6-0339/2007) - Gemensamma regler och 
förfaranden för att återsända medborgare i tredje länder som vistas olagligt i 
medlemsstaterna

- Ändringsförslag har löpt ut

56  Betänkande David Casa (A6-0231/2008) - Slovakiens införande av den 
gemensamma valutan den 1 januari 2009

- Ändringsförslag har löpt ut

26  Betänkande Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - Minimikrav på 
utbildning för sjöfolk (omarbetning)

- Ändringsförslag har löpt ut

42  Betänkande Avril Doyle (A6-0190/2008) - Fastställande av MRL-värden för 
farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel

- Ändringsförslag har löpt ut
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36  Betänkande Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Den inre marknaden för el
- Ändringsförslag har löpt ut

37  Betänkande Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel

- Ändringsförslag har löpt ut

38  Betänkande Giles Chichester (A6-0226/2008) - Samarbetsorgan för 
tillsynsmyndigheter inom energiområdet

- Ändringsförslag har löpt ut

68  Betänkande Mia De Vits (A6-0202/2008) - Mot en europeisk stadga om 
energikonsumenters rättigheter

- Ändringsförslag Måndagen den 16 juni, 19:00

73  Uttalande av kommissionen - Import av slaktkroppar av fjäderfä
- Resolutionsförslag Måndagen den 16 juni, 19:00
- Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag Tisdagen den 17 juni, 17:00

5  Betänkande Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Skydd av fotgängare och andra 
oskyddade trafikanter

- Ändringsförslag har löpt ut

27  Betänkande József Szájer (A6-0088/2008) - Anpassning av vissa rättsakter till det 
föreskrivande förfarandet med kontroll, "omnibus-förordningen", del I

- Ändringsförslag har löpt ut

28  Betänkande József Szájer (A6-0086/2008) - Anpassning av vissa rättsakter till det 
föreskrivande förfarandet med kontroll ("omnibus-förordning", del III)

- Ändringsförslag har löpt ut

63  Betänkande Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Autonoma gemenskapstullkvoter 
för import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna

- Ändringsförslag har löpt ut

Onsdagen den 18 juni 2008

79  Förslag till beslut - Godkännande av utnämningen av Jacques Barrot till ledamot 
av kommissionen

- Förslag till beslut Tisdagen den 17 juni, 17:00
- Ändringsförslag Tisdagen den 17 juni, 19:00

80  Förslag till beslut - Godkännande av utnämningen av Antonio Tajani till ledamot 
av kommissionen

- Förslag till beslut Tisdagen den 17 juni, 17:00
- Ändringsförslag Tisdagen den 17 juni, 19:00

34  Betänkande Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Europeiska ombudsmannens 
stadga

- Ändringsförslag har löpt ut

81  Muntliga frågor - Kris inom fiskesektorn till följd av det höjda priset på diesel 
(O-0063/2008 - B6-0162/2008) (O-0064/2008 - B6-0163/2008)

- Resolutionsförslag Måndagen den 16 juni, 19:00
- Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag Tisdagen den 17 juni, 17:00
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49  Uttalanden av rådet och kommissionen - Förberedelse av toppmötet EU/Ryssland 
(26-27 juni 2008)

- Resolutionsförslag har löpt ut
- Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag Måndagen den 16 juni, 19:00

51  Andrabehandlingsrekommendation Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008) - 
Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar

- Ändringsförslag, avvisning har löpt ut

54  Betänkande Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Väginfrastrukturernas säkerhet
- Ändringsförslag har löpt ut

78  Betänkande Liam Aylward (A6-0196/2008) - Framtiden för får-, lamm- och 
getsektorn i Europa

- Ändringsförslag Måndagen den 16 juni, 19:00

Torsdagen den 19 juni 2008

57  Betänkande Zita Gurmai (A6-0169/2008) - För ett Europa med säkrare, renare 
och effektivare rörlighet: Första rapporten om initiativet Den intelligenta bilen

- Ändringsförslag har löpt ut

65  Burma: fortsatt fångenskap för politiska fångar
- Resolutionsförslag (artikel 115 i arbetsordningen) Måndagen den 16 juni, 20:00
- Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag (artikel 115 i arbetsordningen) Onsdagen den 18 juni, 13:00

66  Somalia: banalisering av mord på civila
- Resolutionsförslag (artikel 115 i arbetsordningen) Måndagen den 16 juni, 20:00
- Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag (artikel 115 i arbetsordningen) Onsdagen den 18 juni, 13:00

67  Iran: avrättning av underåriga gärningsmän
- Resolutionsförslag (artikel 115 i arbetsordningen) Måndagen den 16 juni, 20:00
- Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag (artikel 115 i arbetsordningen) Onsdagen den 18 juni, 13:00

Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop

- Texter som kommer att gå till omröstning tisdag har löpt ut
- Texter som kommer att gå till omröstning onsdag Måndagen den 16 juni, 19:00
- Texter som kommer att gå till omröstning torsdag Tisdagen den 17 juni, 19:00
- Resolutionsförslag om debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt

av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 115 i arbetsordningen) Torsdagen den 19 juni, 10:00


