
13/09/17 608.828/OJ

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET

2014 2019

Mødedokument

DAGSORDEN

Onsdag den 13. september 2017



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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12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 23:00 Forhandling

38 • Unionens tilstand

Redegørelse ved Kommissionens formand

[2017/2709(RSP)]

78 ««« - Multilateral aftale om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (FELO)

Henstilling: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den multilaterale aftale
mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien,
Republikken Island, Republikken Montenegro, Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De
Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo om oprettelse af et fælles europæisk
luftfartsområde (FELO)

[15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)]

Transport- og Turismeudvalget

73 « - Kontrolforanstaltninger for acryloylfentanyl

Betænkning: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-
N-phenylacrylamid (acryloylfentanyl) kontrolforanstaltninger

[08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

25 - EU's politiske forbindelser med Indien

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

[2017/2025(INI)]

Udenrigsudvalget

83 - Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Italien

Betænkning: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske
Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien

[COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)]

Budgetudvalget
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84 - Forslag til ændringsbudget nr. 4/2017, der ledsager forslaget om mobilisering af EU's Solidaritetsfond
med henblik på at yde bistand til Italien

Betænkning: Jens Geier (A8-0281/2017)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2017 for
regnskabsåret 2017, der ledsager forslaget om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med
henblik på at yde bistand til Italien

[11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)]

Budgetudvalget

82 - Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/002
FI/MICROSOFT 2

Betænkning: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Finland - EGF/2017/002 FI/Microsoft 2)

[COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)]

Budgetudvalget

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)

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

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

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)

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

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

74 À«««I - Ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere

Betænkning: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF)
nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere

[COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

108 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 105:  Kommissionens delegerede forordning af 2. juni 2017
om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt
angår de særlige krav til sammensætning af og oplysning om kosterstatning til vægtkontrol

B8-0497/2017

[2017/2836(RSP)]

88 À - Indsigelse jf. artikel 106: udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om om tilladelse til
markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret
genetisk modificeret sojabønne DAS-68416-4

B8-0498/2017

[2017/2780(RSP)]

109 À - Indsigelse jf. artikel 106, stk. 2 og 3: udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring
af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om foder og fødevarer, der er underlagt
særlige bestemmelser om import af foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan
efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima

B8-0502/2017

[2017/2837(RSP)]
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81 À - Forslag til ændringsbudget nr. 3/2017: budgetmidler til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;
stillingsfortegnelser for ACER og SESAR2

Betænkning: Jens Geier (A8-0282/2017)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2017 for
regnskabsåret 2017: Forhøjelse af budgetmidlerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (UBI) med henblik
på at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i hele Den Europæiske Union og ajourføring af
stillingsfortegnelserne for det decentrale agentur ACER og fællesforetagendet SESAR2

[11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)]

Budgetudvalget

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

Betænkning: Bodil Valero (A8-0264/2017)

[2017/2029(INI)]

Udenrigsudvalget

33 À - EU's politiske forbindelser med Latinamerika

Betænkning: Javi López (A8-0268/2017)

[2017/2027(INI)]

Udenrigsudvalget

12 À - Korruption og menneskerettigheder i tredjelande

Betænkning: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

[2017/2028(INI)]

Udenrigsudvalget

104 • Dieselgate: Styrkelse af EU's miljø-, sundheds- og forbrugerrettighedsstandarder i
forbindelse med nylige tiltag i medlemsstaterne, herunder Tyskland og Østrig

Debat om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 153a)

[2017/2835(RSP)]

85 • Brandsikring i bygninger

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2017/2764(RSP)]

71 À«««I • Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser

Betænkning: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår
tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser

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

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
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57 À«««I • Forlængelse af det europæiske statistiske program til 2020

Betænkning: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske
program 2013-17 med henblik på en forlængelse heraf for perioden 2018-2020

[COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)]

Økonomi- og Valutaudvalget

75 À«««I • Europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde

Betænkning: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr.
346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde

[COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)]

Økonomi- og Valutaudvalget

111 • Orkanen Irma

Redegørelse ved Kommissionen

[2017/2839(RSP)]

89 À«««I • Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande

Betænkning: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan
for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af
Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Fiskeriudvalget

56 À • Fremtidigt Erasmus+-program

Mundtlig forespørgsel

Petra Kammerevert (O-000062/2017 - B8-0326/2017)
Kultur- og Uddannelsesudvalget
Kommissionen
Fremtiden for programmet Erasmus+

[2017/2740(RSP)]

15 À • Modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile

Betænkning: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten om forhandlingerne om modernisering af handelssøjlen i
associeringsaftalen mellem EU og Chile

[2017/2057(INI)]

Udvalget om International Handel
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14 ««« • Aftalen mellem EU og Chile om handel med økologiske produkter

Henstilling: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den
Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

[05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)]

Udvalget om International Handel

16 ««« • Protokol til associeringsaftalen mellem EU og Chile (Kroatiens tiltrædelse)

Henstilling: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions
og dens medlemsstaters vegne af den tredje tillægsprotokol til aftalen om oprettelse
af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den
ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Republikken
Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

[06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)]

Udvalget om International Handel
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