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Forklaring af procedurerne
 

Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes de behandlede tekster under afstemning i følgende rækkefølge:
 

À = Frister    ´ = Frister efter anmodning    6 = Tekst endnu ikke vedtaget, muligvis frister

1. Tredjebehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««III)
til godkendelse af det fælles udkast kræves et flertal af de afgivne stemmer

2. Godkendelse

- Godkendelsesprocedure («««)
når traktaterne kræver et flertal blandt Parlamentets medlemmer for at vedtage eller forkaste afgørelsen om godkendelse

3. Andenbehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««II)
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre Rådets holdning; flertal af de afgivne stemmer for at
godkende Rådets holdning

4. Europa-Parlamentets forretningsorden

- Ændringer af forretningsordenen
flertal af Parlamentets medlemmer for at vedtage ændringer
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til afgørelse

5. Førstebehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««I)
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

6. Godkendelse

- Godkendelsesprocedure («««)
når traktaterne kræver et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller forkaste afgørelsen om godkendelse

7. Andre procedurer

- Høringsprocedure («)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

- Andre (redegørelser, mundtlige forespørgsler, initiativbetænkninger, ophævelse af immunitet)
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til beslutning eller afgørelse
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17:00 - 23:00 Forhandling

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

43 À • EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold
mod kvinder og vold i hjemmet

Interimsbetænkning: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

[COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

 (endnu ikke vedtaget)

90 À«««I • EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger
af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en
global markedsbaseret foranstaltning fra 2021

Betænkning: Julie Girling (A8-0258/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet
for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret
foranstaltning fra 2021

[COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Afstemningen finder sted onsdag

91 À«««I • Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i
arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030

Betænkning: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse af
drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og
skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af
drivhusgasemissioner og andre oplysninger vedrørende klimaændringer

[COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Afstemningen finder sted onsdag
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102 À • Gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne

Betænkning: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Betænkning om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne

[2015/2041(INI)]

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Afstemningen finder sted torsdag

62 • En rumstrategi for Europa

Betænkning: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Betænkning om en rumstrategi for Europa

[2016/2325(INI)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

18 À • Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale
værdikæder

Betænkning: Maria Arena (A8-0269/2017)

Betænkning om den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning
på globale værdikæder

[2016/2301(INI)]

Udvalget om International Handel

60 • Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske
strategi for livslang læring

Betænkning: Milan Zver (A8-0252/2017)

Betænkning om akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den
europæiske strategi for livslang læring

[2016/2142(INI)]

Kultur- og Uddannelsesudvalget

2 • Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
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