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Teckenförklaring - förfaranden
Såvida inte parlamentet beslutar annorlunda, kommer de behandlade texterna att gå till omröstning i följande ordning:
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

À = Tidsfrister ´ = ??5020?? 6 = Texten ännu ej antagen, eventuella tidsfrister

Innehåll

Innehåll
Onsdagen den 28 februari 2018
15.00 - 23.00
Återupptagande av sessionen samt arbetsplan
Den humanitära situationen i Syrien, särskilt Ghouta - Uttalande av talmannen
Europeiska rådets informella möte den 23 februari 2018
Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen - Uttalande av
kommissionen
EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2018 - Uttalande av vice
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana Betänkande: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 - Betänkande: Frank Engel (A8-0025/2018)
Arbetet i och arvet efter Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien - Uttalanden av rådet
och kommissionen
Kommissionens tidigare ordförande Barrosos otillåtna lobbyverksamhet, exempelvis mötet med
kommissionsledamot Katainen - Uttalande av kommissionen
Avförande av flera tredjeländer från EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på
skatteområdet - Uttalanden av rådet och kommissionen
Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU - Betänkande: Norbert Erdős (A8-0014/2018)
Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

Torsdagen den 1 mars 2018
08.30 - 11.20
Bankunionen – årsrapport 2017 - Betänkande: Sander Loones (A8-0019/2018)
Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning - Betänkande: Emmanuel Maurel
(A8-0016/2018)
Att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism - Betänkande: Javier Nart
(A8-0035/2018)
EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission - Betänkande: Izaskun Bilbao Barandica,
Ángela Vallina (A8-0022/2018)
11.30
(Anförande av Nils Muižnieks, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter)
11.30 - 13.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
Val av en vice talman för Europaparlamentet (för att ersätta Ryszard Czarnecki)
Försäkringsdistribution: tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder - Betänkande:
Werner Langen (A8-0024/2018)
Bilateralt avtal EU-USA om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring - Rekommendation: Roberto
Gualtieri (A8-0008/2018)
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Annemie Turtelboom - Betänkande: Indrek Tarand
(A8-0027/2018)
Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden - Betänkande: Roberto Gualtieri
(A8-0030/2018)
Inrättande av ett särskilt utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt, samt
fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod
Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana Betänkande: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning - Betänkande: Emmanuel Maurel
(A8-0016/2018)
Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs 59122 (DAS-59122-7) - Resolutionsförslag
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Innehåll

Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 och genetiskt
modifierad majs som kombinerar två av sorterna MON 87427, MON 89034 och NK603 - Resolutionsförslag
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/006 ES/Galicia
apparel - Betänkande: Esteban González Pons (A8-0033/2018)
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/007 SE/Ericsson Betänkande: Urmas Paet (A8-0032/2018)
Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen Resolutionsförslag
Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 - Betänkande: Frank Engel (A8-0025/2018)
Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU - Betänkande: Norbert Erdős (A8-0014/2018)
Bankunionen – årsrapport 2017 - Betänkande: Sander Loones (A8-0019/2018)
Att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism - Betänkande: Javier Nart
(A8-0035/2018)
EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission - Betänkande: Izaskun Bilbao Barandica,
Ángela Vallina (A8-0022/2018)

5
5
5
5
5
5
5
5
6

Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

8

Tidsfrister
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1

Onsdagen den 28 februari 2018

1

Onsdagen den 28 februari 2018
15.00 - 23.00

Debatt

15.00 - 23.00
1

• Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

41

• Den humanitära situationen i Syrien, särskilt Ghouta
Uttalande av talmannen
[2018/2602(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

35

• Europeiska rådets informella möte den 23 februari 2018
[2018/2575(RSP)]

33

À

42

• Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller
situationen i Polen
Uttalande av kommissionen
[2018/2541(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
• EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2018
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2018/2603(RSP)]

28

À «««I

• Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska
beteckningar för sådana
Betänkande: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition,
presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i
presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska
beteckningar för spritdrycker
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

11

À

• Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016
Betänkande: Frank Engel (A8-0025/2018)
Betänkande om årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i
Europeiska unionen 2016
[2017/2125(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

30
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• Arbetet i och arvet efter Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2018/2530(RSP)]
617.959/OJ

2

Onsdagen den 28 februari 2018

2

44

• Kommissionens tidigare ordförande Barrosos otillåtna lobbyverksamhet, exempelvis
mötet med kommissionsledamot Katainen
Uttalande av kommissionen
[2018/2605(RSP)]

31

• Avförande av flera tredjeländer från EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga
jurisdiktioner på skatteområdet
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2018/2564(RSP)]

19

À

2
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• Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU
Betänkande: Norbert Erdős (A8-0014/2018)
Betänkande om framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU
[2017/2115(INI)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
• Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

617.959/OJ

3

Torsdagen den 1 mars 2018

3

Torsdagen den 1 mars 2018
08.30 - 11.20
11.30
11.30 - 13.30

Debatt
Anförande av Nils Muižnieks, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

08.30 - 11.20
4

À

• Bankunionen – årsrapport 2017
Betänkande: Sander Loones (A8-0019/2018)
Betänkande om bankunionen – årsrapport 2017
[2017/2072(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

14

À«

• Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning
Betänkande: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om
obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör
rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang
[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

16

À

• Att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism
Betänkande: Javier Nart (A8-0035/2018)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik om att strypa jihadisternas inkomstkällor – åtgärder mot finansiering av
terrorism
[2017/2203(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor

5

À

• EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission
Betänkande: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om EU:s prioriteringar
inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission
[2017/2194(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

617.959/OJ

617.959/OJ

4

Torsdagen den 1 mars 2018

4

11.30
43

• (Anförande av Nils Muižnieks, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter)

11.30 - 13.30
37

À

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
- Val av en vice talman för Europaparlamentet (för att ersätta Ryszard Czarnecki)
[2018/2578(RSO)]

18

«««I

- Försäkringsdistribution: tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder
Betänkande: Werner Langen (A8-0024/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av (EU) 2016/97 vad gäller
tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder
[COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

15

«««

- Bilateralt avtal EU-USA om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring
Rekommendation: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av det bilaterala avtalet mellan Europeiska
unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring
[08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

27

«

- Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Annemie Turtelboom
Betänkande: Indrek Tarand (A8-0027/2018)
Betänkande om utnämning av Annemie Turtelboom till ledamot av revisionsrätten
[05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)]
Budgetkontrollutskottet

40

«

- Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)
Betänkande om kommissionens förslag om utnämningen av en ledamot av den gemensamma
resolutionsnämnden
[N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

36

À

- Inrättande av ett särskilt utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt,
samt fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod
B8-0125/2018
[2018/2574(RSO)]

28

À «««I

- Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för
sådana
Betänkande: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

14

À«

- Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning
Betänkande: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)
[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
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Torsdagen den 1 mars 2018
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38

À

- Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs 59122 (DAS-59122-7)
Resolutionsförslag
B8-0122/2018
[2018/2568(RSP)]

39

À

- Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 och
genetiskt modifierad majs som kombinerar två av sorterna MON 87427, MON 89034 och NK603
Resolutionsförslag
B8-0124/2018
[2018/2569(RSP)]

20

À

- Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/006 ES/Galicia
apparel
Betänkande: Esteban González Pons (A8-0033/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter (ansökan från Spanien – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)
[COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)]
Budgetutskottet

21

À

- Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter –
EGF/2017/007 SE/Ericsson
Betänkande: Urmas Paet (A8-0032/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige – EGF/2017/007 SE/Ericsson)
[COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)]
Budgetutskottet

33

À

- Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen
Resolutionsförslag
B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018
[2018/2541(RSP)]

11

À

- Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016
Betänkande: Frank Engel (A8-0025/2018)
[2017/2125(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

19

À

- Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU
Betänkande: Norbert Erdős (A8-0014/2018)
[2017/2115(INI)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

4

À

- Bankunionen – årsrapport 2017
Betänkande: Sander Loones (A8-0019/2018)
[2017/2072(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

16

À

- Att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism
Betänkande: Javier Nart (A8-0035/2018)
[2017/2203(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
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5
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À
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6

- EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission
Betänkande: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)
[2017/2194(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
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7

Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)
Tidsfrister
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8

Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

8

Talartid (artikel 162 i arbetsordningen)

Onsdagen den 28 februari 2018
15.00 - 23.00

Europaparlamentets talman
Rådet (inklusive repliker)
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant
(inklusive repliker)
Kommissionen (inklusive repliker)
Föredragande (3 x 6')
Föredragande av yttrande (2 x 1')
Ögonkontaktsförfarandet (8 x 5')
Ledamöter

:10'
:20'
:10'
:65'
:18'
:2'
:40'
:149' 30

PPE : 40', S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14', GUE/NGL : 11', Verts/ALE : 11', EFDD : 9' 30, ENF : 8' 30, NI
: 5' 30

Torsdagen den 1 mars 2018
08.30 - 11.20

Kommissionen (inklusive repliker)
Föredragande (5 x 6')
Ögonkontaktsförfarandet (4 x 5')
Ledamöter

:20'
:30'
:20'
:60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'
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9

Tidsfrister

9

Tidsfrister

Onsdagen den 28 februari 2018
33 À

•
-

28 À

11 À

19 À

Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen - Uttalande
av kommissionen
Resolutionsförslag
Onsdagen den 21 februari kl. 13.00
Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution
Måndagen den 26 februari kl. 13.00
Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution
Måndagen den 26 februari kl. 14.00

-

Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana
- Betänkande: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Ändringsförslag, förkastande
Onsdagen den 21 februari kl. 13.00

•

Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 - Betänkande: Frank Engel (A8-0025/2018)

-

Ändringsförslag

•

Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU - Betänkande: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

-

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

•

Onsdagen den 21 februari kl. 13.00

Onsdagen den 21 februari kl. 13.00

Torsdagen den 1 mars 2018
4À

14 À

•

Bankunionen – årsrapport 2017 - Betänkande: Sander Loones (A8-0019/2018)

-

Ändringsförslag

•

Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning - Betänkande: Emmanuel
Maurel (A8-0016/2018)
Ändringsförslag
Onsdagen den 21 februari kl. 13.00

16 À

•
-

5À

37 À

36 À

38 À
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Onsdagen den 21 februari kl. 13.00

Att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism - Betänkande: Javier
Nart (A8-0035/2018)
Ändringsförslag
Måndagen den 26 februari kl. 13.00

-

EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission - Betänkande: Izaskun Bilbao
Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)
Ändringsförslag
Måndagen den 26 februari kl. 13.00

•

Val av en vice talman för Europaparlamentet (för att ersätta Ryszard Czarnecki)

-

Nomineringar till första omgången lämnas in till biträdande
generalsekreteraren (Paul-Henri Spaak-byggnaden, kontor PHS
07B003)

•
-

Inrättande av ett särskilt utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt, samt
fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod
Ändringsförslag
Måndagen den 26 februari kl. 13.00

•

Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs 59122 (DAS-59122-7) - Resolutionsförslag

-

Ändringsförslag

•

Tisdagen den 27 februari kl. 20.00

Tisdagen den 27 februari kl. 13.00
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Tidsfrister

39 À

•
-

20 À

•
-

21 À

•
-

10

Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 och
genetiskt modifierad majs som kombinerar två av sorterna MON 87427, MON 89034 och NK603 Resolutionsförslag
Ändringsförslag
Tisdagen den 27 februari kl. 13.00
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/006 ES/Galicia
apparel - Betänkande: Esteban González Pons (A8-0033/2018)
Ändringsförslag
Måndagen den 26 februari kl. 13.00
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/007 SE/Ericsson Betänkande: Urmas Paet (A8-0032/2018)
Ändringsförslag
Måndagen den 26 februari kl. 13.00

Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
-

Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen
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Tisdagen den 27 februari kl. 19.00
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