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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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utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris)  - Betänkande: Daniel Dalton (A8-0219/2016) 1

Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot
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17.00 - 24.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

75 À«««I • Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det
europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister
(Ecris)

Betänkande: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information om
tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för
utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om upphävande av rådets beslut
2009/316/RIF

[2016/0002(COD)]

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

76 À«««I • Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter
om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-
TCN-systemet)

Betänkande: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar
uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för
att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av
uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning
(EU) nr 1077/2011

[2017/0144(COD)]

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

(Omröstning: 08/02/2018)

62 À«««I • Programmet för Europeiska solidaritetskåren

Betänkande: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av
programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om
den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014

[2018/0230(COD)]

Utskottet för kultur och utbildning



Gemensam debatt - Cybersäkerhet

 
Slut på den gemensamma debatten

 
Gemensam debatt - Vietnam
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47 À«««I • EU:s cybersäkerhetsakt

Betänkande: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa,
”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013,
och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik
(”cybersäkerhetsakten”)

[2017/0225(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

133 À«««I • Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och
forskning och nätverket av nationella samordningscentrum

Betänkande: Julia Reda (A8-0084/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv,
teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.

72 À«««I • Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

Betänkande: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga
handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

[2018/0082(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

(Omröstning: 25/10/2018)

21 ««« • Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens
efterlevnad, förvaltning av och handel med skog

Rekommendation: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga
partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam
om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog

[2018/0272(NLE)]

Utskottet för internationell handel

10 • Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens
efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (resolution)

Betänkande: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till
rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska
unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad,
förvaltning av och handel med skog

[2018/0272M(NLE)]

Utskottet för internationell handel



Slut på den gemensamma debatten

 

Kortfattad redogörelse för följande betänkande:
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58 À«««I • Det europeiska medborgarinitiativet

Betänkande: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det Europeiska
medborgarinitiativet

[2017/0220(COD)]

Utskottet för konstitutionella frågor

(Omröstning: 05/07/2018)

29 À • Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland

Betänkande: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Betänkande om läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland

[2018/2158(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

12 À • Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling

Betänkande: Soraya Post (A8-0075/2019)

Betänkande om utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling

[2018/2159(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

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



Tisdagen den 12 mars 2019

 

 

09.00 - 10.00     
 

Omröstning om begäranden om brådskande debatt (artikel 154 i arbetsordningen)

 

10.00 - 12.20     
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09.00 - 10.00 Debatt

10.00 - 12.20 Debatt

12.30 - 14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 24.00 Debatt

93 À«««I - Regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets
utträde ur unionen

Betänkande:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Fiskeriutskottet

 (ännu ej antaget)

94 À«««I - Fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och
fiskeverksamhet som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten

Betänkande:

[2019/0010(COD)]

Fiskeriutskottet

 (ännu ej antaget)

134 À«««I - Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade
konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

Betänkande: Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Utskottet för transport och turism

 (ännu ej antaget)

146 À • Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska
och monetära frågor

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2614(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

124 • Debatt med Slovakiens premiärminister, Peter Pellegrini, om Europas framtid

[2019/2515(RSP)]



12.30 - 14.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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135 - Begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet

Betänkande: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

Betänkande om begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet

[2019/2002(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

144 - Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet

Betänkande: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

Betänkande om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet

[2018/2247(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

145 - Begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet

Betänkande: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

Betänkande om begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet

[2018/2267(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

101 - Förlängning av tillämpningen av artikel 159 i arbetsordningen till utgången av den nionde
valperioden

B8-0147/2019

[2019/2545(RSO)]

92 «««I - Elektronisk godstransportinformation

Betänkande: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk
godstransportinformation

[2018/0140(COD)]

Utskottet för transport och turism

21 ««« - Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning
av och handel med skog

Rekommendation: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

[2018/0272(NLE)]

Utskottet för internationell handel

10 - Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning
av och handel med skog (resolution)

Betänkande: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

[2018/0272M(NLE)]

Utskottet för internationell handel

46 ««« - Protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk
databehandling av personuppgifter

Rekommendation: József Nagy (A8-0070/2019)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska
unionens intresse ratificera protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid
automatisk databehandling av personuppgifter

[2018/0238(NLE)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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103 ««« - Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets
konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med
fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang

Rekommendation: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska
unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och
service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 218)

[2018/0116(NLE)]

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

107 ««« - Protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan EU och Kina (Kroatiens anslutning)

Rekommendation: Francisco Assis (A8-0168/2019)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och medlemsstaternas vägnar av
protokollet om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater,
å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens
anslutning till Europeiska unionen

[2014/0327(NLE)]

Utskottet för transport och turism

30 ««« - Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Egypten (Kroatiens anslutning)

Rekommendation: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess
medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till
Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken
Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

[2016/0121(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

17 - Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Turkmenistan

Interimsbetänkande: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

Interimsbetänkande om utkastet till rådets och kommissionens beslut om Europeiska unionens och
Europeiska atomenergigemenskapens ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete som upprättar ett
partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Turkmenistan, å
andra sidan

[1998/0031R(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

90 « - Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket

Betänkande: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-
uppgifter i Förenade kungariket

[2018/0812(CNS)]

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

75 À«««I - Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet
för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris)

Betänkande: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

[2016/0002(COD)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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76 À«««I - Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar
mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet)

Betänkande: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[2017/0144(COD)]

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

(Omröstning: 08/02/2018)

62 À«««I - Programmet för Europeiska solidaritetskåren

Betänkande: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

[2018/0230(COD)]

Utskottet för kultur och utbildning

47 À«««I - EU:s cybersäkerhetsakt

Betänkande: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

[2017/0225(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

72 À«««I - Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

Betänkande: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

[2018/0082(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

(Omröstning: 25/10/2018)

58 À«««I - Det europeiska medborgarinitiativet

Betänkande: György Schöpflin (A8-0226/2018)

[2017/0220(COD)]

Utskottet för konstitutionella frågor

(Omröstning: 05/07/2018)

57 À«««I - Import av kulturföremål

Betänkande: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål

[2017/0158(COD)]

Utskottet för internationell handel

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

(Debatt: 24/10/2018, omröstning: 25/10/2018)

97 À«««I - Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet

Betänkande: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU,
Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av
personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet

[2018/0336(COD)]

Utskottet för konstitutionella frågor



 

15.00 - 24.00     
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122 À - Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå
för att minska dem

Resolutionsförslag

B8-0153/2019, RC B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019,
B8-0162/2019, B8-0164/2019

[2019/2575(RSP)]

(Debatt: 13/02/2019)

29 À - Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland

Betänkande: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

[2018/2158(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

12 À - Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling

Betänkande: Soraya Post (A8-0075/2019)

[2018/2159(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

123 À • En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna

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

[2019/2580(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

16 À • Rapport för 2018 om Turkiet

Betänkande: Kati Piri (A8-0091/2019)

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Turkiet

[2018/2150(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

153 À • Nödsituation i Venezuela

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

[2019/2628(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.

117 À • Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om
EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids
av tredje parter

Betänkande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik med en
utvärdering av den uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets
betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som
sprids av tredje parter

[2018/2115(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 113 i arbetsordningen



Gemensam debatt - Afghanistan

 
Slut på den gemensamma debatten
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32 ««« • Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan

Rekommendation: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av, på unionens vägnar,
samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och
dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra
sidan

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

33 À • Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan
(resolution)

Betänkande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till
rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av samarbetsavtalet om partnerskap
och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

[2015/0302M(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

31 À • Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino

Betänkande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik avseende associeringsavtalet mellan EU och Andorra, Monaco och San
Marino

[2018/2246(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 113 i arbetsordningen

13 À«««I • Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Betänkande: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av
medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för
produkter och tjänster

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

(Debatt: 13/09/2017, omröstning: 14/09/2017)

138 À • Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med
penningtvättsdirektivet

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2612(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.



10 10Tisdagen den 12 mars 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

99 À«««I • Informationssystemet för viseringar

Betänkande: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr
767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU)
2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG
och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

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

70 À«««I • Asyl- och migrationsfonden

Betänkande: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning
om inrättande av Asyl- och migrationsfonden

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

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

71 À«««I • Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

Betänkande: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning
om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för
ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

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

69 À«««I • Fonden för inre säkerhet

Betänkande: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av
Fonden för inre säkerhet

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

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



Onsdagen den 13 mars 2019

 

 

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 - 17.00 Debatt

17.00 - 18.00 OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)

18.00 - 24.00 Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)

125 À • Klimatförändringar

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2019/2582(RSP)]

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
Omröstning: torsdag

41 • Förberedelse av Europeiska rådets möte den 21–22 mars samt Förenade kungarikets
utträde ur EU

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2018/2976(RSP)]

65 «««I - Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden
från unionen till Förenade kungariket

Betänkande: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning
(EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med
dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]

Utskottet för internationell handel

68 «««I - Fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och
Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets
utträde ur EU

Betänkande: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om möjliggörande av en fortsättning
för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade
kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur
Europeiska unionen

[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]

Utskottet för regional utveckling

104 «««I - Fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med
Förenade kungarikets utträde ur EU

Betänkande: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bestämmelser för att möjliggöra
en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med
Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]

Utskottet för kultur och utbildning
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66 «««I - Luftfartssäkerhet med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU

Betänkande: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på
luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur
Europeiska unionen

[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]

Utskottet för transport och turism

(Omröstning: 13/02/2019)

32 ««« - Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan

Rekommendation: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

33 À - Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution)

Betänkande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

[2015/0302M(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

108 ««« - Norges, Islands, Schweiz och Liechtensteins deltagande i Europeiska byrån för den operativa
förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

Rekommendation: Monica Macovei (A8-0081/2019)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet mellan
Europeiska unionen, å ena sidan, och Konungariket Norge, Republiken Island, Schweiziska edsförbundet
och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om dessa staters deltagande i Europeiska byrån för den
operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]

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

23 - Räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter

Betänkande: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om räckvidden och mandatet för EU:s särskilda
representanter

[2018/2116(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 113 i arbetsordningen

13 À«««I - Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Betänkande: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

(Debatt: 13/09/2017, omröstning: 14/09/2017)

99 À«««I - Informationssystemet för viseringar

Betänkande: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
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70 À«««I - Asyl- och migrationsfonden

Betänkande: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

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

71 À«««I - Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

Betänkande: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

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

69 À«««I - Fonden för inre säkerhet

Betänkande: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

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

42 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

(Debatt: 28/02/2018, omröstning: 01/03/2018)

59 À«««I - Utkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol

Betänkande: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om
stadgan för Europeiska unionens domstol

[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

105 À«««I - Fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter
Förenade kungarikets utträde ur EU

Betänkande: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av
beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

64 À«««I - Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller
godstransporter på väg med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU

Betänkande: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för
att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade
konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]

Utskottet för transport och turism

(Omröstning: 13/02/2019)
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67 À«««I - Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade
kungarikets utträde ur EU

Betänkande: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för
grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands
utträde ur Europeiska unionen

[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]

Utskottet för transport och turism

(Omröstning: 13/02/2019)

93 À«««I - Regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde
ur unionen

Betänkande:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Fiskeriutskottet

 (ännu ej antaget)

94 À«««I - Fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och fiskeverksamhet
som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten

Betänkande:

[2019/0010(COD)]

Fiskeriutskottet

 (ännu ej antaget)

134 À«««I - Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade
konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

Betänkande: Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Utskottet för transport och turism

 (ännu ej antaget)

80 À - Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla

Resolutionsförslag

B8-0156/2019

[2018/2792(RSP)]

(Debatt: 14/02/2019)

117 À - Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska
kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter

Betänkande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

[2018/2115(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 113 i arbetsordningen

31 À - Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino

Betänkande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

[2018/2246(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 113 i arbetsordningen



15.00 - 17.00     

 
Gemensam debatt - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den

ekonomiska politiken

 
Slut på den gemensamma debatten

 

17.00 - 18.00     OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)
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141 À • Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA

Uttalande av kommissionen

[2019/2537(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

139 À • Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska
politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019

Betänkande: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den
ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019

[2018/2119(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

140 À • Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska
politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019

Betänkande: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den
ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga
tillväxtöversikten 2019

[2018/2120(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

133 À«««I - Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och
nätverket av nationella samordningscentrum

Betänkande: Julia Reda (A8-0084/2019)

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

51 À«««I - Ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU

Betänkande: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr
391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]

Utskottet för transport och turism

112 À«««I - Ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU

Betänkande: Karima Delli (A8-0009/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr
1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]

Utskottet för transport och turism
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52 À«««I - Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

Betänkande: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för
avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv
2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU

[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]

Utskottet för transport och turism

102 À«««I - Förlängning av den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik
som föreskrivs i unionens tullkodex

Betänkande: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr
952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik
som föreskrivs i unionens tullkodex

[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

53 À«««I - Bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter

Betänkande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av bedrägeri och
förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut
2001/413/RIF

[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]

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

131 À - Invändning enligt artikel 106: gränsvärden för en rad ämnen, däribland klotianidin

B8-0138/2019

[2019/2520(RPS)]

127 À - Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 4114 (DP-ØØ4114-3)

B8-0141/2019

[2019/2551(RSP)]

128 À - Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87411 (MON-87411-9)

B8-0140/2019

[2019/2552(RSP)]

129 À - Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

B8-0142/2019

[2019/2553(RSP)]

130 À - Invändning enligt artikel 106: aktiva substanser, inklusive tiakloprid

B8-0139/2019

[2019/2541(RSP)]

16 À - Rapport för 2018 om Turkiet

Betänkande: Kati Piri (A8-0091/2019)

[2018/2150(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor



 

18.00 - 24.00     Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)
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139 À - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga
tillväxtöversikten 2019

Betänkande: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

[2018/2119(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

140 À - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och
sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019

Betänkande: Marian Harkin (A8-0162/2019)

[2018/2120(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

74 À«««I • Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar

Betänkande: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande
exponeringar

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

(Omröstning: 13/12/2018)

115 À • Inrättande av Europeiska valutafonden

Interimsbetänkande: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska
valutafonden

[2017/0333R(APP)]

Budgetutskottet

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

54 À«««I • Skydd av konkurrensen inom luftfarten

Betänkande: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av
konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 868/2004

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Utskottet för transport och turism

49 À • Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III

Betänkande: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2020, avsnitt III –
kommissionen

[2019/2001(BUD)]

Budgetutskottet
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147 À • Situationen i Nicaragua

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

[2019/2615(RSP)]

111 « • Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och
frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn

Betänkande: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om behörighet, erkännande och
verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om
internationella bortföranden av barn (omarbetning)

[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 -  - 15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]

Utskottet för rättsliga frågor

(Debatt: 17/01/2018, omröstning: 18/01/2018)



Torsdagen den 14 mars 2019

 

 

09.00 - 11.50     

 

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av

demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

19 19Torsdagen den 14 mars 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 16.00 Debatt

50 À • Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar
utveckling

Betänkande: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Betänkande om den årliga strategiska rapporten om genomförandet och uppnåendet av
målen för hållbar utveckling

[2018/2279(INI)]

Utskottet för utveckling

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

20 • Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet

Betänkande: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Betänkande om genomförandet av förordning (EU) nr 978/2012 om det allmänna
preferenssystemet

[2018/2107(INI)]

Utskottet för internationell handel

136 À • Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan

RC B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019,
B8-0208/2019, B8-0209/2019

[2019/2610(RSP)]

137 À • Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare

RC B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019,
B8-0193/2019, B8-0194/2019

[2019/2611(RSP)]

150 À • Människorättssituationen i Guatemala

RC B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019,
B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019

[2019/2618(RSP)]



12.00 - 14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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9 • Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av
demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

111 « - Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om
föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn

Betänkande: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 -  - 15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]

Utskottet för rättsliga frågor

(Debatt: 17/01/2018, omröstning: 18/01/2018)

20 - Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet

Betänkande: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

[2018/2107(INI)]

Utskottet för internationell handel

74 À«««I - Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar

Betänkande: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

(Omröstning: 13/12/2018)

54 À«««I - Skydd av konkurrensen inom luftfarten

Betänkande: Markus Pieper (A8-0125/2018)

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Utskottet för transport och turism

49 À - Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III

Betänkande: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

[2019/2001(BUD)]

Budgetutskottet

146 À - Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära
frågor

Resolutionsförslag

RC B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019

[2019/2614(RSP)]

116 - Utnämning av Sebastiano Laviola som ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

Betänkande om kommissionens förslag till utnämning av en ledamot av den gemensamma
resolutionsnämnden

[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

142 « - Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

Betänkande om rådets rekommendation om utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken

[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
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143 « - Utnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

Betänkande om utnämningen av Europeiska bankmyndighetens ordförande

[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

123 À - En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna

Resolutionsförslag

RC B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019

[2019/2580(RSP)]

138 À - Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet

Resolutionsförslag

B8-0176/2019

[2019/2612(RSP)]

125 À - Klimatförändringar

Resolutionsförslag

B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019,
B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019

[2019/2582(RSP)]

141 À - Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA

Resolutionsförslag

B8-0163/2019

[2019/2537(RSP)]

115 À - Inrättande av Europeiska valutafonden

Interimsbetänkande: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

[2017/0333R(APP)]

Budgetutskottet

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

147 À - Situationen i Nicaragua

Resolutionsförslag

RC B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019,
B8-0170/2019

[2019/2615(RSP)]

50 À - Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling

Betänkande: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

[2018/2279(INI)]

Utskottet för utveckling

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
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148 • Djurskyddsregler inom vattenbruket

Muntlig fråga

John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach,
Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou,
Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin,
Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula,
Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja
Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume
Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Kommissionen
Djurskyddsregler inom vattenbruket

[2019/2616(RSP)]

149 À • Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst

Muntlig fråga

Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Kommissionen
Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst

[2018/2899(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.
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Måndagen den 11 mars 2019

 

17.00 - 24.00

 

 

Tisdagen den 12 mars 2019

 

09.00 - 10.00

 

10.00 - 12.20

 

15.00 - 24.00
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Kommissionen (inklusive repliker) :40'

Föredragande (8 x 6') :48'

Föredragande av yttrande (15 x 1') :15'

Föredragande (artikel 52.2 i arbetsordningen) :4'

Ögonkontaktsförfarandet (7 x 5') :35'

Ledamöter :135'

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 13' 30, ALDE : 12' 30, Verts/ALE : 10', GUE/NGL : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 8',
NI : 5' 30

Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :30'

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

Peter Pellegrini, Slovakiens premiärminister :30'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Ledamöter :74' 30

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

Rådet (inklusive repliker) :15'

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

:30'

Kommissionen (inklusive repliker) :45'

Föredragande (9 x 6') :54'

Föredragande av yttrande (11 x 1') :11'

Ögonkontaktsförfarandet (12 x 5') :60'

Ledamöter :194' 30

PPE : 53', S&D : 46', ECR : 19' 30, ALDE : 18', Verts/ALE : 14' 30, GUE/NGL : 14' 30, EFDD : 11' 30, ENF :
10' 30, NI : 7'



Onsdagen den 13 mars 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 17.00

 

18.00 - 24.00

 

 

Torsdagen den 14 mars 2019

 

09.00 - 11.50
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Rådet (inklusive repliker) :20'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Ledamöter :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 7', GUE/NGL : 7', EFDD : 6', ENF : 5' 30, NI : 4'

Rådet (inklusive repliker) :5'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Föredragande (2 x 6') :12'

Föredragande av yttrande (4 x 1') :4'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Ledamöter :45' 30

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 3'

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

:10'

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

Föredragande (7 x 6') :42'

Föredragande av yttrande (3 x 1') :3'

Ögonkontaktsförfarandet (6 x 5') :30'

Ledamöter :164' 30

PPE : 44' 30, S&D : 38' 30, ECR : 16' 30, ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 12', GUE/NGL : 12', EFDD : 10', ENF :
9', NI : 6' 30

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

Föredragande (3 x 6') :18'

Föredragande av yttrande (2 x 1') :2'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

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

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

Ledamöter :45' 30

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 3'



15.00 - 16.00
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Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Frågeställare (utskott) :5'

Frågeställare (politisk grupp) :2'

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Ledamöter :30'

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



Tidsfrister

 
 

Måndagen den 11 mars 2019
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75 À • Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för
utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris)  - Betänkande: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

76 À • Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot
tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet)  - Betänkande: Daniel Dalton
(A8-0018/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

62 À • Programmet för Europeiska solidaritetskåren  - Betänkande: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

47 À • EU:s cybersäkerhetsakt  - Betänkande: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

133 À • Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket
av nationella samordningscentrum  - Betänkande: Julia Reda (A8-0084/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Fredagen den 8 mars kl. 12.00

72 À • Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan  - Betänkande: Paolo De Castro
(A8-0309/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

58 À • Det europeiska medborgarinitiativet  - Betänkande: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

29 À • Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland  - Betänkande: Sandra Kalniete
(A8-0073/2019)

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

Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Måndagen den 11 mars kl. 19.00

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

Måndagen den 11 mars kl. 19.00

12 À • Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling  - Betänkande: Soraya Post
(A8-0075/2019)

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

Onsdagen den 6 mars kl. 13.00



Tisdagen den 12 mars 2019
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93 À • Regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur
unionen  - Betänkande:

- Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 12 mars kl. 13.00

94 À • Fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och fiskeverksamhet som
bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten  - Betänkande:

- Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 12 mars kl. 13.00

134 À • Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen  - Betänkande: Ismail Ertug

- Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 12 mars kl. 13.00

146 À • Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor -
Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 11 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 12 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 12 mars kl. 20.00

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

Onsdagen den 13 mars kl. 16.00

57 À • Import av kulturföremål  - Betänkande: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

97 À • Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet  - Betänkande: Mercedes Bresso,
Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

122 À • Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för
att minska dem - Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Fredagen den 8 mars kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Fredagen den 8 mars kl. 14.00

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

Måndagen den 11 mars kl. 19.00

123 À • En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna - Uttalande av vice
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 11 mars kl. 20.00

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

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

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

Onsdagen den 13 mars kl. 19.00

16 À • Rapport för 2018 om Turkiet  - Betänkande: Kati Piri (A8-0091/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

153 À • Nödsituation i Venezuela - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 25 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 25 mars kl. 20.00



 

Onsdagen den 13 mars 2019
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117 À • Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska
kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter  - Betänkande: Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

33 À • Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution)  - Betänkande:
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

31 À • Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino  - Betänkande: Juan Fernando López
Aguilar (A8-0074/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

13 À • Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster  - Betänkande: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

138 À • Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet - Uttalanden
av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 11 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 12 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 12 mars kl. 20.00

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

Onsdagen den 13 mars kl. 16.00

99 À • Informationssystemet för viseringar  - Betänkande: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

70 À • Asyl- och migrationsfonden  - Betänkande: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

71 À • Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering  - Betänkande: Tanja Fajon
(A8-0089/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

69 À • Fonden för inre säkerhet  - Betänkande: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

125 À • Klimatförändringar - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 11 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 12 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 12 mars kl. 20.00

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

Onsdagen den 13 mars kl. 16.00

42 À • Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana
- Betänkande: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

59 À • Utkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol  - Betänkande: Tiemo
Wölken (A8-0439/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00
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105 À • Fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter
Förenade kungarikets utträde ur EU  - Betänkande: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Fredagen den 8 mars kl. 12.00

64 À • Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter
på väg med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU  - Betänkande: Isabella De Monte
(A8-0063/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

67 À • Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade kungarikets
utträde ur EU  - Betänkande: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

93 À • Regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur
unionen  - Betänkande:

- Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 12 mars kl. 13.00

94 À • Fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och fiskeverksamhet som
bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten  - Betänkande:

- Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 12 mars kl. 13.00

134 À • Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen  - Betänkande: Ismail Ertug

- Ändringsförslag, förkastande Tisdagen den 12 mars kl. 13.00

80 À • Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla - Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

- Ändringsförslag till resolutionsförslaget Måndagen den 11 mars kl. 19.00

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

Tisdagen den 12 mars kl. 16.00

141 À • Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 11 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 12 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 12 mars kl. 20.00

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

Onsdagen den 13 mars kl. 16.00

139 À • Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga
tillväxtöversikten 2019  - Betänkande: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

140 À • Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och
sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019  - Betänkande: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

51 À • Ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU  -
Betänkande: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

112 À • Ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU  -
Betänkande: Karima Delli (A8-0009/2019)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00
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52 À • Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg  - Betänkande: Gesine Meissner
(A8-0326/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

102 À • Förlängning av den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som
föreskrivs i unionens tullkodex  - Betänkande: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

53 À • Bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter  - Betänkande:
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

131 À • Invändning enligt artikel 106: gränsvärden för en rad ämnen, däribland klotianidin

- Ändringsförslag Fredagen den 8 mars kl. 12.00

127 À • Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 4114 (DP-ØØ4114-3)

- Ändringsförslag Fredagen den 8 mars kl. 12.00

128 À • Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87411 (MON-87411-9)

- Ändringsförslag Fredagen den 8 mars kl. 12.00

129 À • Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

- Ändringsförslag Fredagen den 8 mars kl. 12.00

130 À • Invändning enligt artikel 106: aktiva substanser, inklusive tiakloprid

- Ändringsförslag Fredagen den 8 mars kl. 12.00

74 À • Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar  - Betänkande: Esther de Lange, Roberto Gualtieri
(A8-0440/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

115 À • Inrättande av Europeiska valutafonden  - Interimsbetänkande: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
(A8-0087/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

54 À • Skydd av konkurrensen inom luftfarten  - Betänkande: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

49 À • Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III  - Betänkande: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

- Ändringsförslag Måndagen den 11 mars kl. 19.00

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

- Resolutionsförslag Måndagen den 11 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 12 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 12 mars kl. 20.00

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

Onsdagen den 13 mars kl. 16.00
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50 À • Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling  -
Betänkande: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- Ändringsförslag Onsdagen den 6 mars kl. 13.00

136 À • Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan

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

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

Onsdagen den 13 mars kl. 13.00

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

Onsdagen den 13 mars kl. 14.00

137 À • Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare

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

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

Onsdagen den 13 mars kl. 13.00

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

Onsdagen den 13 mars kl. 14.00

150 À • Människorättssituationen i Guatemala

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

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

Onsdagen den 13 mars kl. 13.00

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

Onsdagen den 13 mars kl. 14.00

149 À • Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst - Muntlig fråga (O-000022/2019 -
B8-0016/2019)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 20 mars kl. 13.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 25 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 25 mars kl. 20.00

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

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

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