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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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09:00 - 12:20 Forhandling

12:30 Erklæring fra formanden

12:30 - 14:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 23:00 Forhandling

44 À«««I • Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund

Betænkning: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme
af internetkonnektivitet i lokalsamfund

[2016/0287(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

39 À«««I • Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden

Betænkning: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger
til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr.
994/2010

[2016/0030(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

92 • Fipronil-skandalen: forbedring af EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og
foder

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2017/2825(RSP)]

115 • Erklæring fra formanden

86 - Anmodning om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet

Betænkning: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet

[2017/2063(IMM)]

Retsudvalget

87 - Forslag til afgørelse i medfør af forretningsordenens artikel 120 om forslag til indstilling af Simon
Busuttil til at være medlem af det i artikel 255 i TEUF nævnte udvalg

Forslag til afgørelse

B8-0503/2017

[2017/2132(INS)]

forretningsordenens artikel 120
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100 À - Sammensætning af det særlige udvalg om terrorisme

[2017/2833(RSO)]

31 ««« - Aftale mellem EU og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og
fødevarer

Henstilling: David Borrelli (A8-0254/2017)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island
om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

[2016/0252(NLE)]

Udvalget om International Handel

65 ««« - Aftale mellem EU og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter

Henstilling: David Borrelli (A8-0256/2017)

Henstilling om udkast til Rådet afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den
Europæiske Union og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter

[2016/0293(NLE)]

Udvalget om International Handel

61 - Gennemførelse af mæglingsdirektivet

Betænkning: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

Betænkning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om
visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område (mæglingsdirektivet)

[2016/2066(INI)]

Retsudvalget

76 - Franchiseaftaler i detailsektoren

Betænkning: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

Betænkning om franchiseaftaler i detailsektoren

[2016/2244(INI)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

62 - En rumstrategi for Europa

Betænkning: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

[2016/2325(INI)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

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

Betænkning: Milan Zver (A8-0252/2017)

[2016/2142(INI)]

Kultur- og Uddannelsesudvalget

70 À«««I - Ophævelse af forældede forordninger for så vidt angår indlandsskibsfarten og
vejgodstransportsektoren

Betænkning: Karima Delli (A8-0228/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning
(EØF) nr. 1101/89 samt forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001

[2016/0368(COD)]

Transport- og Turismeudvalget
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44 À«««I - Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund

Betænkning: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

[2016/0287(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

39 À«««I - Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden

Betænkning: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

[2016/0030(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

79 À - Hvalfangst i Norge

Forslag til beslutning

B8-0499/2017

[2017/2712(RSP)]

(Forhandling: 06/07/2017)

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)

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

Betænkning: Maria Arena (A8-0269/2017)

[2016/2301(INI)]

Udvalget om International Handel

53 • Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget -
finansåret 2018

Redegørelse ved Rådet

[2017/2720(RSP)]

27 À • Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP

Betænkning: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Betænkning om våbeneksport: gennemførelsen af fælles holdning 2008/944/FUSP

[2017/2029(INI)]

Udenrigsudvalget

93 • Situationen i Nordkorea

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2017/2826(RSP)]



 

Kortfattet forelæggelse af følgende betænkninger:
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94 • Den aktuelle udvikling på migrationsområdet

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2017/2827(RSP)]

112 À • Forholdet mellem Tyrkiet og EU

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2017/2840(RSP)]

Afstemningen vil blive afholdt i oktober I

103 • Situationen i Venezuela

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

[2017/2834(RSP)]

33 À • EU's politiske forbindelser med Latinamerika

Betænkning: Javi López (A8-0268/2017)

Betænkning om EU's politiske forbindelser med Latinamerika

[2017/2027(INI)]

Udenrigsudvalget

25 • EU's politiske forbindelser med Indien

Betænkning: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Betænkning om EU's politiske forbindelser med Indien

[2017/2025(INI)]

Udenrigsudvalget

12 À • Korruption og menneskerettigheder i tredjelande

Betænkning: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Betænkning om korruption og menneskerettigheder i tredjelande

[2017/2028(INI)]

Udenrigsudvalget
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