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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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17.00 - 23.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

69 À«««I • Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet

Betänkande: Albert Deß (A8-0380/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella
regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr
1308/2013 och (EU) nr 652/2014

[2016/0282B(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

12 À«««II • Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor

Andrabehandlingsrekommendation: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Rekommendation inför andra behandlingen av rådets ståndpunkt vid första behandlingen
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av
externa fiskeflottor, och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008

[2015/0289(COD)]

Fiskeriutskottet

41 À«««I • EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för
luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global
marknadsbaserad åtgärd från och med 2021

Betänkande: Julie Girling (A8-0258/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om om ändring av
direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för
luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd
från och med 2021

[2017/0017(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(Debatt: 11/09/2017, omröstning: 13/09/2017)

21 À • Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en
union av demokratisk förändring

Betänkande: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Betänkande om rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter
i en union av demokratisk förändring

[2017/2069(INI)]

Utskottet för framställningar
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51 ««« • Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan
(godkännande)

Rekommendation: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av
det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och
dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

[2016/0166(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

50 • Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan
(resolution)

Betänkande: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till
rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och
samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan,
och Republiken Kazakstan, å andra sidan

[2017/2035(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

20 À • En digital handelsstrategi

Betänkande: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Betänkande om en digital handelsstrategi

[2017/2065(INI)]

Utskottet för internationell handel

2 • Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
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09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 24.00 Debatt

14 • Undersökningen av penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande

Betänkande: Petr Ježek, Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Betänkande om undersökningen av penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande

[2017/2013(INI)]

Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden
vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och
skatteflykt

47 À«««I • Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar

Betänkande: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 2015/1017 vad gäller förlängningen av
löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska
förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning

[2016/0276(COD)]

Budgetutskottet

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

12 À«««II - Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor

Andrabehandlingsrekommendation: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

[2015/0289(COD)]

Fiskeriutskottet

69 À«««I - Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet

Betänkande: Albert Deß (A8-0380/2017)

[2016/0282B(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

41 À«««I - EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet
och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021

Betänkande: Julie Girling (A8-0258/2017)

[2017/0017(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(Debatt: 11/09/2017, omröstning: 13/09/2017)
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47 À«««I - Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar

Betänkande: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

[2016/0276(COD)]

Budgetutskottet

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

65 «««I - Bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av
programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

Betänkande: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser
för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens
onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c

63 - Begäran om fastställelse av Eleonora Forenzas immunitet och privilegier

Betänkande: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

Betänkande om begäran om fastställelse av Eleonora Forenzas immunitet och privilegier

[2017/2199(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

64 - Begäran om upphävande av Ingeborg Gräßles immunitet

Betänkande: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

Betänkande om begäran om upphävande av Ingeborg Gräßles immunitet

[2017/2220(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

33 «««I - Tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i USA

Betänkande: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tilläggstullar på
import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (kodifiering)

[2014/0175(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

49 ««« - Avtal mellan EU och Förenta staterna om lufttransporter

Rekommendation: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av
luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta
stater, å andra sidan

[13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)]

Utskottet för transport och turism

67 ««« - Avtal mellan EU och Schweiz om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser

Rekommendation: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och
Schweiziska edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser

[2017/0193(NLE)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
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51 ««« - Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (godkännande)

Rekommendation: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

[2016/0166(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

50 - Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (resolution)

Betänkande: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

[2017/2035(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

68 « - Förlängning av mandattiden för gemensamma resolutionsnämndens ordförande

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

Betänkande om kommissionens förslag om förlängning av mandattiden för gemensamma
resolutionsnämndens ordförande

[2017/0901(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

21 À - Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av
demokratisk förändring

Betänkande: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

[2017/2069(INI)]

Utskottet för framställningar

20 À - En digital handelsstrategi

Betänkande: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

[2017/2065(INI)]

Utskottet för internationell handel

56 À • Situationen i Afghanistan

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2017/2932(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

57 À • Situationen för rohingyafolket

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2017/2973(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.



Gemensam debatt - EU:s utrikespolitik, säkerhetspolitik och försvarspolitik (artikel

36 I EU-fördraget)

 
Slut på den gemensamma debatten

6 6Tisdagen den 12 december 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

30 À • Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken

Betänkande: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken

[2017/2123(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

15 À • Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken

Betänkande: David McAllister (A8-0350/2017)

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken

[2017/2121(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

73 • Permanent strukturerat samarbete (PESCO) – ett nytt kapitel i Europas
säkerhets- och försvarspolitik

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2017/3004(RSP)]

58 • Kärnteknikavtalet med Iran

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2017/2972(RSP)]

80 • USA:s president Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2017/3012(RSP)]

74 • Situationen för migranter i Libyen

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2017/3005(RSP)]

31 À • Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s
politik på området

Betänkande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och
EU:s politik på området

[2017/2122(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor



7 7Tisdagen den 12 december 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

34 À • Hongkong 20 år efter överlämnandet

Betänkande: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Betänkande om Europaparlamentets recommendation till rådet, kommissionen och vice
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik om Hongkong 20 år efter överlämnandet

[2017/2204(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 113 i arbetsordningen

66 À • Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta
vertikala köttspett

Invändning enligt artikel 106

[2017/2920(RPS)]



Onsdagen den 13 december 2017

 

 

09.00 - 11.50     PRIORITERAD DEBATT
 
Gemensam debatt - Förberedelse av Europeiska rådets möte

 
Slut på den gemensamma debatten

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

8 8Onsdagen den 13 december 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

09.00 - 11.50 PRIORITERAD DEBATT

12.00 - 12.30 Utdelning av Sacharovpriset

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 23.00 Debatt

11 • Förberedelse av Europeiska rådets möte den 14-15 december 2017

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2017/2858(RSP)]

54 À • Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket

[2017/2964(RSP)]

81 • Utdelning av Sacharovpriset

Utdelning av Sacharovpriset 2017 till den demokratiska oppositionen i Venezuela.
Nationalförsamlingen företräds av sin talman Julio Borges, och alla politiska fångar som
är listade av Foro Penal Venezolano (Venezuelas straffrättsliga forum) företräds av
Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh,
Alfredo Ramos och Andrea González

54 À - Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket

Resolutionsförslag

B8-0676/2017, B8-0677/2017

[2017/2964(RSP)]

66 À - Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett

Invändning enligt artikel 106

B8-0666/2017

[2017/2920(RPS)]

10 À - Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande
och skatteflykt

B8-0660/2017

[2016/3044(RSP)]

Artikel 198



 

15.00 - 23.00     

9 9Onsdagen den 13 december 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

30 À - Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

Betänkande: Michael Gahler (A8-0351/2017)

[2017/2123(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

15 À - Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Betänkande: David McAllister (A8-0350/2017)

[2017/2121(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

31 À - Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området

Betänkande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

[2017/2122(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

34 À - Hongkong 20 år efter överlämnandet

Betänkande: Alyn Smith (A8-0382/2017)

[2017/2204(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 113 i arbetsordningen

79 • Utvidgning och förstärkning av Schengenområdet: Bulgarien, Rumänien och
Kroatien

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

[2017/3009(RSP)]

59 • Genomförandet av den sociala pelaren

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2017/2974(RSP)]

77 • Agenda 2030 och Eurostats rapport om övervakning av hur målen för hållbar
utveckling i EU har uppfyllts

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2017/3006(RSP)]

76 • Europeiska unionens civilskyddsmekanism med egen operativ kapacitet

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2017/2975(RSP)]

78 • Förbud mot nazistiska och fascistiska symboler och slagord i hela EU

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2017/3007(RSP)]



10 10Onsdagen den 13 december 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

75 • Europaparlamentets undersökningsrätt

Muntliga frågor

Danuta Maria Hübner (O-000089/2017 - B8-0613/2017)
Utskottet för konstitutionella frågor
Rådet
Europaparlamentets undersökningsrätt

Danuta Maria Hübner (O-000090/2017 - B8-0614/2017)
Utskottet för konstitutionella frågor
Kommissionen
Europaparlamentets undersökningsrätt

[2017/2993(RSP)]

55 À • Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn,
sexuell exploatering av barn och barnpornografi

Betänkande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av
den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell
exploatering av barn och barnpornografi

[2015/2129(INI)]

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



Torsdagen den 14 december 2017

 

 

08.30 - 11.50     

 

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska

och rättsstatliga principer – Högst en timme (artikel 135 i arbetsordningen)

 

12.00 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

11 11Torsdagen den 14 december 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

08.30 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

44 À • Arbetet i utskottet för framställningar 2016

Betänkande: Notis Marias (A8-0387/2017)

Betänkande enligt artikel 2016.7 om arbetet i utskottet för framställningar under 2016

[2017/2222(INI)]

Utskottet för framställningar

39 À • En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet

Betänkande: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Betänkande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet

[2016/2327(INI)]

Utskottet för transport och turism

70 À • Yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa

RC B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017,
B8-0693/2017

[2017/3001(RSP)]

71 À • Kambodja: oppositionen förbjuds

RC B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017,
B8-0696/2017, B8-0697/2017

[2017/3002(RSP)]

72 À • El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall

RC B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC B8-0695/2017, B8-0695/2017,
B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017

[2017/3003(RSP)]

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



12 12Torsdagen den 14 december 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

82 «««I - Tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett
anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av
direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom
informationssystemet för den inre marknaden

Betänkande: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

[COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c

56 À - Situationen i Afghanistan

Resolutionsförslag

RC B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017,
B8-0683/2017, B8-0684/2017

[2017/2932(RSP)]

57 À - Situationen för rohingyafolket

Resolutionsförslag

RC B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017,
B8-0673/2017, B8-0674/2017

[2017/2973(RSP)]

55 À - Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av
barn och barnpornografi

Betänkande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

[2015/2129(INI)]

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

44 À - Arbetet i utskottet för framställningar 2016

Betänkande: Notis Marias (A8-0387/2017)

[2017/2222(INI)]

Utskottet för framställningar

39 À - En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet

Betänkande: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

[2016/2327(INI)]

Utskottet för transport och turism



 

 
Talartid (artikel 162 i arbetsordningen) 

Tidsfrister

13 13

614.777/OJ 614.777/OJ



Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 11 december 2017

 

17.00 - 23.00

 

 

Tisdagen den 12 december 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 24.00

 

14 14Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

614.777/OJ 614.777/OJ

Kommissionen (inklusive repliker) :30'

Föredragande (5 x 6') :30'

Föredragande av yttrande (7 x 1') :7'

Föredragande (artikel 52.2 i arbetsordningen) :4'

Ögonkontaktsförfarandet (6 x 5') :30'

Ledamöter :119' 30

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12', ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Föredragande (4 x 6') :24'

Föredragande av yttrande (5 x 1') :5'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Ledamöter :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5', NI
: 3' 30

Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant
(inklusive repliker)

:70'

Kommissionen (inklusive repliker) :5'

Föredragande (4 x 6') :24'

Föredragande av yttrande (2 x 1') :2'

Frågeställare (utskott) :5'

Ögonkontaktsförfarandet (9 x 5') :45'

Ledamöter :254' 30

PPE : 70' 30, S&D : 61' 30, ECR : 25' 30, ALDE : 23' 30, GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16',
ENF : 13' 30, NI : 7' 30



Onsdagen den 13 december 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

Torsdagen den 14 december 2017

 

08.30 - 11.50

 

15 15Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

614.777/OJ 614.777/OJ

Rådet (inklusive repliker) :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :90'

PPE : 23', 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) :50'

Kommissionen (inklusive repliker) :55'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande (2 x 1') :2'

Frågeställare (utskott) :5'

Talare i debatten om aktuella frågor :4'

Ögonkontaktsförfarandet (6 x 5') :30'

Ledamöter :210' 30

PPE : 57' 30, S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 19' 30, GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 13' 30,
ENF : 11' 30, NI : 6' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

Föredragande (2 x 6') :12'

Föredragande av yttrande :1'

Författare till varje resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) :1'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Ögonkontaktsförfarandet (artikel 135 i arbetsordningen) (3 x 2') :6'

Ledamöter :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5', NI
: 3' 30



Tidsfrister

 
 

Måndagen den 11 december 2017

 

 

Tisdagen den 12 december 2017

 

16 16Tidsfrister

614.777/OJ 614.777/OJ

69 À • Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet  - Betänkande: Albert
Deß (A8-0380/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Torsdagen den 7 december kl. 13.00

12 À • Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor  - Andrabehandlingsrekommendation: Linnéa Engström
(A8-0374/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 december kl. 13.00

41 À • EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och
förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021  - Betänkande:
Julie Girling (A8-0258/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 december kl. 13.00

21 À • Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk
förändring  - Betänkande: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

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

Onsdagen den 6 december kl. 13.00

20 À • En digital handelsstrategi  - Betänkande: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

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

Fredagen den 8 december kl. 13.00

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

Måndagen den 11 december kl. 19.00

47 À • Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar  - Betänkande: Udo
Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 december kl. 13.00

56 À • Situationen i Afghanistan - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant
för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 11 december kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 13 december kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 13 december kl. 14.00

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

Onsdagen den 13 december kl. 19.00

57 À • Situationen för rohingyafolket - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Onsdagen den 6 december kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 13 december kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 13 december kl. 13.00

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

Onsdagen den 13 december kl. 19.00



 

Onsdagen den 13 december 2017

 

 

Torsdagen den 14 december 2017
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614.777/OJ 614.777/OJ

30 À • Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken  - Betänkande:
Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Ändringsförslag Onsdagen den 6 december kl. 13.00

15 À • Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken  - Betänkande:
David McAllister (A8-0350/2017)

- Ändringsförslag Onsdagen den 6 december kl. 13.00

31 À • Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området  -
Betänkande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Ändringsförslag Onsdagen den 6 december kl. 13.00

34 À • Hongkong 20 år efter överlämnandet  - Betänkande: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Ändringsförslag Fredagen den 8 december kl. 13.00

66 À • Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett -
Invändning enligt artikel 106

- Ändringsförslag Fredagen den 8 december kl. 13.00

54 À • Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket

- Resolutionsförslag Måndagen den 11 december kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 12 december kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 12 december kl. 14.00

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

Tisdagen den 12 december kl. 19.00

10 À • Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande
och skatteflykt

- Ändringsförslag Onsdagen den 6 december kl. 13.00

55 À • Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av
barn och barnpornografi  - Betänkande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- Ändringsförslag Måndagen den 11 december kl. 19.00

44 À • Arbetet i utskottet för framställningar 2016  - Betänkande: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Ändringsförslag Onsdagen den 6 december kl. 13.00

39 À • En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet  - Betänkande: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Ändringsförslag Onsdagen den 6 december kl. 13.00

70 À • Yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 11 december kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 13 december kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 13 december kl. 14.00



Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
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71 À • Kambodja: oppositionen förbjuds

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 11 december kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 13 december kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 13 december kl. 14.00

72 À • El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall

- Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen) Måndagen den 11 december kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 13 december kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 13 december kl. 14.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 8 december kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 11 december kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 12 december kl. 19.00

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

Onsdagen den 13 december kl. 19.00
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