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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 - 11:50 Forhandling

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 16:00 Større forespørgsler

58 À • Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015

Betænkning: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Betænkning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015

[2017/2011(INI)]

Retsudvalget

63 • Gennemførelse af miljøansvarsdirektivet

Betænkning: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Betænkning om anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21.
april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader
("miljøansvarsdirektivet")

[2016/2251(INI)]

Retsudvalget

71 À - Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet

[2017/2901(RSO)]

63 - Gennemførelse af miljøansvarsdirektivet

Betænkning: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

[2016/2251(INI)]

Retsudvalget

10 À«««I - Ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering

Betænkning: Paul Tang (A8-0387/2016)

[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]

Økonomi- og Valutaudvalget

11 À«««I - Tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Betænkning: Othmar Karas (A8-0388/2016)

[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]

Økonomi- og Valutaudvalget
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77 «««I - Respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk
kommunikation og ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse og elektronisk
kommunikation)

Betænkning: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om respekt for privatliv og beskyttelse
af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF
(forordning om databeskyttelse og elektronisk kommunikation)

[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger - Artikel 69c

67 À - Bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU

Forslag til beslutning

RC B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017,
B8-0581/2017, B8-0582/2017

[2017/2897(RSP)]

52 À - Den økonomiske politik i euroområdet

Betænkning: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

[2017/2114(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget

56 À - Forhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med Australien

Betænkning: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

[2017/2192(INI)]

Udvalget om International Handel

57 À - Forhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med New Zealand

Betænkning: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

[2017/2193(INI)]

Udvalget om International Handel

58 À - Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015

Betænkning: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

[2017/2011(INI)]

Retsudvalget

76 • O-000074/2017

B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]
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