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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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Gemensam debatt - Narkotika

 
Slut på den gemensamma debatten

1 1Måndagen den 23 oktober 2017

611.536/OJ 611.536/OJ

17.00 - 22.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

54 À«««I • CE-märkta gödselprodukter

Betänkande: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande
av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och
om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

53 À«««II • Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel

Andrabehandlingsrekommendation: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-
0317/2017)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets
rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya psykoaktiva substanser i
definitionen av narkotika och om upphävande av rådets beslut 2005/387/RIF

[2013/0304(COD)]

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

13 À«««I • Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande
avseende nya psykoaktiva ämnen

Betänkande: Michał Boni (A8-0359/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, system för tidig
varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen

[2016/0261(COD)]

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



Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
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29 À • Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens
intresse

Betänkande: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Betänkande om legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i
allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och
offentliga organ

[2016/2224(INI)]

Utskottet för rättsliga frågor

41 À • Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom

Betänkande: Laura Agea (A8-0292/2017)

Betänkande om minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom

[2016/2270(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

28 • Kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins
kostnadseffektivitet

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Betänkande om kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av
garantins kostnadseffektivitet

[2016/2242(INI)]

Budgetkontrollutskottet

2 • Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)



Tisdagen den 24 oktober 2017

 

 

09.00 - 11.50     PRIORITERAD DEBATT

 

12.00 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.50 PRIORITERAD DEBATT

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 22.00 Debatt

20 • Slutsatser från Europeiska rådets möte den 19-20 oktober 2017 och presentation av
Ledaragendan (Vi bygger en framtid tillsammans)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

[2017/2745(RSP)]

55 ««« - Europa-Medelhavsavtal EG/Marocko om luftfart

Rekommendation: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av
Europa−Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan,
och Konungariket Marocko, å andra sidan

[15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)]

Utskottet för transport och turism

46 « - Tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom
som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion

Betänkande: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut nr 189/2014/EU om tillstånd för
Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i
Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion och om upphävande av beslut 2007/659/EG

[2017/0127(CNS)]

Utskottet för regional utveckling

49 « - Det gemensamma företaget för biobaserade industrier: finansiella bidrag

Betänkande: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6
maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier

[2017/0024(NLE)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

62 « - Kontrollåtgärder avseende furanylfentanyl

Betänkande: Michał Boni (A8-0309/2017)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa N-fenyl-N-[1-(2-
fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) kontrollåtgärder

[2017/0152(NLE)]

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

28 - Kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

[2016/2242(INI)]

Budgetkontrollutskottet
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53 À«««II - Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel

Andrabehandlingsrekommendation: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

[2013/0304(COD)]

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

54 À«««I - CE-märkta gödselprodukter

Betänkande: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

13 À«««I - Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya
psykoaktiva ämnen

Betänkande: Michał Boni (A8-0359/2016)

[2016/0261(COD)]

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

45 À«««I - Den gemensamma fiskeripolitiken: genomförande av landningsskyldigheten

Betänkande: Alain Cadec (A8-0285/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr
1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken

[2017/0190(COD)]

Fiskeriutskottet

72 À - Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat (Invändning enligt artikel 106)

Resolutionsförslag

B8-0567/2017

[2017/2904(RSP)]

73 À - Godkännande av genmodifierad majs 1507 (Invändning enligt artikel 106)

Resolutionsförslag

B8-0568/2017

[2017/2905(RSP)]

74 À - Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 (Invändning enligt artikel 106)

Resolutionsförslag

B8-0570/2017

[2017/2906(RSP)]

75 À - Godkännande av den genetiskt modifierade rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Invändning enligt
artikel 106)

Resolutionsförslag

B8-0569/2017

[2017/2907(RSP)]



 

15.00 - 22.00     
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50 - Förslag till ändringsbudget nr 5: Finansiering av den europeiska fonden för hållbar utveckling och
ökning av reserven för katastrofbistånd

Betänkande: Jens Geier (A8-0301/2017)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2017 för
budgetåret 2017 med finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och ökning av
reserven för katastrofbistånd, efter revideringen av förordningen om den fleråriga budgetramen

[2017/2135(BUD)]

Budgetutskottet

51 À - Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar
utveckling

Betänkande: Jens Geier (A8-0298/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av
flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling

[2017/2134(BUD)]

Budgetutskottet

59 À - Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025

Resolutionsförslag

B8-0565/2017

[2017/2742(RSP)]

(Debatt: 04/07/2017)

29 À - Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse

Betänkande: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

[2016/2224(INI)]

Utskottet för rättsliga frågor

41 À - Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom

Betänkande: Laura Agea (A8-0292/2017)

[2016/2270(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

24 • Kommissionens arbetsprogram 2018

Uttalande av kommissionen

[2017/2746(RSP)]

35 À • Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt

Betänkande: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget
för budgetåret 2018

[11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)]

Budgetutskottet
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17 • Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet

Betänkande: Bart Staes (A8-0291/2017)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget
för budgetåret 2015, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

[COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

66 • Skydd av journalister och mediefriheten i Malta: fallet Daphne Caruana Galizia

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2017/2896(RSP)]

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

36 À«««I • Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena
ämnen

Betänkande: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets ändring av direktiv
2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller
mutagena ämnen i arbetet

[COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

26 À • Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU:
kampen mot antiziganism

Betänkande: Soraya Post (A8-0294/2017)

Betänkande om aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer
i EU: kampen mot antiziganism

[2017/2038(INI)]

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



Onsdagen den 25 oktober 2017

 

 

09.00 - 11.50     
 
Gemensam debatt - In- och utresesystem

 
Slut på den gemensamma debatten

 

12.00 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 22.00 Debatt

32 À«««I • Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och
utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens
yttre gränser

Betänkande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och
utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som
passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av
villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och
om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011

[COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)]

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

33 À«««I • Ändring av kodexen om Schengengränserna när det gäller användningen av in-
och utresesystemet

Betänkande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet

[COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)]

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

67 À • Bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU

Uttalande av kommissionen

[2017/2897(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

65 À • Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt

35 À - Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt

Betänkande: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

[11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)]

Budgetutskottet



 

15.00 - 22.00     

 
Gemensam debatt - Värdepapperisering och tillsynskrav
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17 - Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet

Betänkande: Bart Staes (A8-0291/2017)

[COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)]

Budgetkontrollutskottet

36 À«««I - Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen

Betänkande: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

[COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

32 À«««I - Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för
tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens yttre gränser

Betänkande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

[COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)]

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

33 À«««I - Ändring av kodexen om Schengengränserna när det gäller användningen av in- och utresesystemet

Betänkande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

[COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)]

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

26 À - Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot
antiziganism

Betänkande: Soraya Post (A8-0294/2017)

[2017/2038(INI)]

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

68 • Kampen mot olaglig invandring och människosmuggling i Medelhavsområdet

Debatt om en aktuell fråga (artikel 153a i arbetsordningen)

[2017/2898(RSP)]

52 À • Den ekonomiska politiken i euroområdet

Betänkande: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Betänkande om den ekonomiska politiken i euroområdet

[2017/2114(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

10 À«««I • En ram för enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar

Betänkande: Paul Tang (A8-0387/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt
ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om
ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU och förordningarna
(EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012

[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor



 
Slut på den gemensamma debatten
 
Gemensam debatt - Handel med Australien och Nya Zeeland

 
Slut på den gemensamma debatten
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11 À«««I • Tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Betänkande: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag

[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

56 À • Förhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Australien

Betänkande: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Betänkande om rekommendation till rådet om förhandlingsmandatet för EU:s
handelsförhandlingar med Australien

[2017/2192(INI)]

Utskottet för internationell handel

57 À • Förhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Nya Zeeland

Betänkande: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

Betänkande om rekommendation till rådet om det föreslagna förhandlingsmandatet
för handelsförhandlingarna med Nya Zeeland

[2017/2193(INI)]

Utskottet för internationell handel

70 • Neutrala flygbokningssystem (GDS) och begränsningar i tillgången till
flyginformation

Muntlig fråga

Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges
Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura,
Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán
Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter
Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano
Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore
Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen,
Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard
Kukan, Daniel Dalton (O-000075/2017 - B8-0604/2017)
Kommissionen
Neutrala flygbokningssystem (GDS) och begränsningar i tillgången till flyginformation

[2017/2900(RSP)]

69 • Motåtgärder mot skogsbränderna i norra Spanien och Portugal

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2017/2899(RSP)]



Torsdagen den 26 oktober 2017

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 16.00 Större interpellationer

58 À • Kontrollen av unionsrättens tillämpning 2015

Betänkande: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Betänkande om kontrollen av unionsrättens tillämpning 2015

[2017/2011(INI)]

Utskottet för rättsliga frågor

63 • Genomförande av miljöansvarsdirektivet

Betänkande: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Betänkande om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av
den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador
(miljöansvarsdirektivet)

[2016/2251(INI)]

Utskottet för rättsliga frågor

71 À - Val av vice talman för Europaparlamentet

[2017/2901(RSO)]

63 - Genomförande av miljöansvarsdirektivet

Betänkande: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

[2016/2251(INI)]

Utskottet för rättsliga frågor

10 À«««I - En ram för enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar

Betänkande: Paul Tang (A8-0387/2016)

[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

11 À«««I - Tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Betänkande: Othmar Karas (A8-0388/2016)

[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

77 «««I - Respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och
upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation)

Betänkande: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]

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

Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c



 

15.00 - 16.00
 

Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)
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67 À - Bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU

Resolutionsförslag

RC B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017,
B8-0581/2017, B8-0582/2017

[2017/2897(RSP)]

52 À - Den ekonomiska politiken i euroområdet

Betänkande: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

[2017/2114(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

56 À - Förhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Australien

Betänkande: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

[2017/2192(INI)]

Utskottet för internationell handel

57 À - Förhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Nya Zeeland

Betänkande: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

[2017/2193(INI)]

Utskottet för internationell handel

58 À - Kontrollen av unionsrättens tillämpning 2015

Betänkande: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

[2017/2011(INI)]

Utskottet för rättsliga frågor

76 • O-000074/2017

B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]



 

 
Talartid (artikel 162 i arbetsordningen) 

Tidsfrister

12 12
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Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 23 oktober 2017

 

17.00 - 22.00

 

 

Tisdagen den 24 oktober 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 22.00

 

13 13Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

611.536/OJ 611.536/OJ

Kommissionen (inklusive repliker) :30'

Föredragande (3 x 6') :18'

Föredragande av yttrande (4 x 1') :4'

Föredragande (artikel 52.2 i arbetsordningen) (3 x 4') :12'

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Ledamöter :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

Rådet (inklusive repliker) :20'

Kommissionen (inklusive repliker) :35'

Föredragande (5 x 6') :30'

Föredragande av yttrande (19 x 1') :19'

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Ledamöter :179' 30

PPE : 48' 30, S&D : 43', ECR : 18', ALDE : 16' 30, GUE/NGL : 13', Verts/ALE : 13', EFDD : 11' 30, ENF :
10', NI : 6'



Onsdagen den 25 oktober 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 22.00

 

 

Torsdagen den 26 oktober 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00

 

14 14Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

611.536/OJ 611.536/OJ

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande :1'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Ledamöter :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

Rådet (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :40'

Föredragande (4 x 6') :24'

Föredragande av yttrande (4 x 1') :4'

Talare i debatten om aktuella frågor :4'

Frågeställare (politisk grupp) :2'

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Ledamöter :195'

PPE : 53', S&D : 47', ECR : 19' 30, ALDE : 18', GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 12' 30, ENF :
10' 30, NI : 6'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Föredragande (2 x 6') :12'

Föredragande av yttrande (3 x 1') :3'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Ledamöter :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :5'

Frågeställare (politisk grupp) :2'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Tidsfrister

 
 

Måndagen den 23 oktober 2017

 

 

Tisdagen den 24 oktober 2017

 

15 15Tidsfrister
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54 À • CE-märkta gödselprodukter  - Betänkande: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

53 À • Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel  - Andrabehandlingsrekommendation: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Fredagen den 20 oktober kl. 13.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Måndagen den 23 oktober kl. 19.00

13 À • Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva
ämnen  - Betänkande: Michał Boni (A8-0359/2016)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

29 À • Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse  - Betänkande: Virginie
Rozière (A8-0295/2017)

- Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution

Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Måndagen den 23 oktober kl. 19.00

41 À • Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom  - Betänkande: Laura Agea (A8-0292/2017)

- Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution

Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

45 À • Den gemensamma fiskeripolitiken: genomförande av landningsskyldigheten  - Betänkande: Alain Cadec
(A8-0285/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

72 À • Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat (Invändning enligt artikel 106) -
Resolutionsförslag

- Ändringsförslag Fredagen den 20 oktober kl. 13.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Måndagen den 23 oktober kl. 19.00

73 À • Godkännande av genmodifierad majs 1507 (Invändning enligt artikel 106) - Resolutionsförslag

- Ändringsförslag Fredagen den 20 oktober kl. 13.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Måndagen den 23 oktober kl. 19.00

74 À • Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 (Invändning enligt artikel 106) -
Resolutionsförslag

- Ändringsförslag Fredagen den 20 oktober kl. 13.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Måndagen den 23 oktober kl. 19.00



 

Onsdagen den 25 oktober 2017
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75 À • Godkännande av den genetiskt modifierade rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Invändning enligt artikel
106) - Resolutionsförslag

- Ändringsförslag Fredagen den 20 oktober kl. 13.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Måndagen den 23 oktober kl. 19.00

51 À • Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling
- Betänkande: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Ändringsförslag Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

59 À • Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 - Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

- Ändringsförslag Torsdagen den 19 oktober kl. 19.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Måndagen den 23 oktober kl. 19.00

35 À • Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt  - Betänkande: Siegfried
Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Ändringsförslag Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

36 À • Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen  - Betänkande:
Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

26 À • Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot
antiziganism  - Betänkande: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution

Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

32 À • Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för
tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens yttre gränser  - Betänkande: Agustín Díaz de
Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

33 À • Ändring av kodexen om Schengengränserna när det gäller användningen av in- och utresesystemet  -
Betänkande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

67 À • Bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Tisdagen den 24 oktober kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 25 oktober kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 25 oktober kl. 14.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Onsdagen den 25 oktober kl. 19.00



 

Torsdagen den 26 oktober 2017

 

Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
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65 À • Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt

- Förslag till ändringar avseende den allmänna budgeten framlagda av
utskott eller minst 40 parlamentsledamöter

Torsdagen den 31 augusti kl. 13.00

- Förslag till ändringar avseende den allmänna budgeten framlagda av
politiska grupper

Torsdagen den 7 september kl. 13.00

- Nytt framläggande av ändringsförslag som förkastats i utskottet Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

- Begäranden om "särskilda omröstningar", "delade omröstningar" och
"omröstningar med namnupprop" avseende ändringsförslag till
förslaget till budget

Måndagen den 23 oktober kl. 13.00

52 À • Den ekonomiska politiken i euroområdet  - Betänkande: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution

Torsdagen den 19 oktober kl. 19.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Måndagen den 23 oktober kl. 19.00

10 À • En ram för enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar  - Betänkande: Paul Tang
(A8-0387/2016)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

11 À • Tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag  - Betänkande: Othmar Karas (A8-0388/2016)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

56 À • Förhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Australien  - Betänkande: Daniel Caspary
(A8-0311/2017)

- Ändringsförslag Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

57 À • Förhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Nya Zeeland  - Betänkande: Daniel Caspary
(A8-0312/2017)

- Ändringsförslag Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

58 À • Kontrollen av unionsrättens tillämpning 2015  - Betänkande: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Ändringsförslag Onsdagen den 18 oktober kl. 13.00

71 À • Val av vice talman för Europaparlamentet

- Nomineringar till första omgången lämnas in till biträdande
generalsekreteraren (Louise Weiss-byggnaden, kontor R00.101)

Tisdagen den 24 oktober kl. 18.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 20 oktober kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 23 oktober kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 24 oktober kl. 19.00
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