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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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08:30 - 11:20 Forhandling

11:30 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 16:00 Større forespørgsler

59 À • En ny dagsorden for færdigheder for Europa

Betænkning: Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017)

Betænkning om en ny dagsorden for færdigheder for Europa

[2017/2002(INI)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Kultur- og Uddannelsesudvalget

99 • NordStream 2

Redegørelse ved Kommissionen

[2017/2832(RSP)]

96 À • Cambodia: særligt sagen vedrørende Kem Sokha

RC B8-0506/2017, B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017,
B8-0510/2017, B8-0511/2017

[2017/2829(RSP)]

97 À • Gabon: undertrykkelse af opposiotionen

RC B8-0512/2017, B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017,
B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017

[2017/2830(RSP)]

98 À • Laos: særligt sagerne vedrørende Somphone Phimmasone, Lod Thammavong
og Soukane Chaithad

RC B8-0513/2017, B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017,
B8-0521/2017, B8-0523/2017

[2017/2831(RSP)]

110 À • Myanmar, herunder rohingyaernes situation

RC B8-0525/2017, B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017,
B8-0530/2017, B8-0531/2017

[2017/2838(RSP)]
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71 À«««I - Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser

Betænkning: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

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

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

116 • Forslag til beslutning vedrørende debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne,
demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

14 ««« - Aftalen mellem EU og Chile om handel med økologiske produkter

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

[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)

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

Udvalget om International Handel

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

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

[2017/2057(INI)]

Udvalget om International Handel

57 À«««I - Forlængelse af det europæiske statistiske program til 2020

Betænkning: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

[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)

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

Økonomi- og Valutaudvalget

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

Betænkning: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

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

Fiskeriudvalget

117 «««I - Oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred

Betænkning: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til
stabilitet og fred

[COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)]

Udenrigsudvalget

Et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger - Artikel 69c
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102 À - Gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne

Betænkning: Sven Giegold (A8-0133/2017)

[2015/2041(INI)]

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

56 À - Fremtidigt Erasmus+-program

Forslag til beslutning

B8-0495/2017

[2017/2740(RSP)]

59 À - En ny dagsorden for færdigheder for Europa

Betænkning: Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017)

[2017/2002(INI)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Kultur- og Uddannelsesudvalget

106 • O-000061/2017

B8-0325/2017
[2017/2843(RSP)]

107 • O-000063/2017

B8-0327/2017
[2017/2842(RSP)]
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