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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

69 À«««I • Ændring af forskellige forordninger på området landbrug og udvikling af
landdistrikter

Betænkning: Albert Deß (A8-0380/2017)

Udkast til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de
finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr.
1307/2013, (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 652/2014

[2016/0282B(COD)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

12 À«««II • Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskeflåder

Indstilling ved andenbehandling: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af
de eksterne flåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008

[2015/0289(COD)]

Fiskeriudvalget

41 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

[2017/0017(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

(Forhandling: 11/09/2017, afstemning: 13/09/2017)

21 À • 2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union
med demokratiske forandringer

Betænkning: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Betænkning om 2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i
en Union med demokratiske forandringer

[2017/2069(INI)]

Udvalget for Andragender
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Afslutning af forhandlingen under ét
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51 ««« • Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Republikken
Kasakhstan (godkendelse)

Henstilling: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions
vegne af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske
Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den
anden side

[2016/0166(NLE)]

Udenrigsudvalget

50 • Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Republikken
Kasakhstan (beslutning)

Betænkning: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til
Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den udvidede
partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens
medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side

[2017/2035(INI)]

Udenrigsudvalget

20 À • Udvikling af en digital handelsstrategi

Betænkning: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Betænkning om udvikling af en digital handelsstrategi

[2017/2065(INI)]

Udvalget om International Handel

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