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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 - 24:00 Forhandling

14 • Betænkning om undersøgelsen af hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og
skatteunddragelse

Betænkning: Petr Ježek, Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Betænkning om undersøgelsen af hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og
skatteunddragelse

[2017/2013(INI)]

Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og
Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår
Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse

47 À«««I • Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

Betænkning: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den
Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i
fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

[2016/0276(COD)]

Budgetudvalget

Økonomi- og Valutaudvalget

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

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

[2015/0289(COD)]

Fiskeriudvalget

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

Betænkning: Albert Deß (A8-0380/2017)

[2016/0282B(COD)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

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)

[2017/0017(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

(Forhandling: 11/09/2017, afstemning: 13/09/2017)
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47 À«««I - Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

Betænkning: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

[2016/0276(COD)]

Budgetudvalget

Økonomi- og Valutaudvalget

65 «««I - Regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder om regler for udøvelse af ophavsretten
og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner
samt retransmissioner af radio- og TV-programmer

Betænkning: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af
ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes
onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og TV-programmer

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Retsudvalget

Et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger - Artikel 69c

63 - Anmodning om beskyttelse af Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter

Betænkning: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter

[2017/2199(IMM)]

Retsudvalget

64 - Anmodning om ophævelse af Ingeborg Gräßles immunitet

Betænkning: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Ingeborg Gräßles immunitet

[2017/2220(IMM)]

Retsudvalget

33 «««I - Tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i USA

Betænkning: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af tillægstold på
importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (kodifikation)

[2014/0175(COD)]

Retsudvalget

49 ««« - Lufttransportaftale mellem EU og USA

Henstilling: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af
lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas
Forenede Stater på den anden side

[13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)]

Transport- og Turismeudvalget

67 ««« - Aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om sammenkobling af deres
systemer for handel med drivhusgasemissioner

Henstilling: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det
Schweiziske Forbund om sammenkobling af deres systemer for handel med drivhusgasemissioner

[2017/0193(NLE)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
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51 ««« - Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Republikken Kasakhstan (godkendelse)

Henstilling: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

[2016/0166(NLE)]

Udenrigsudvalget

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

Betænkning: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

[2017/2035(INI)]

Udenrigsudvalget

68 « - Forlængelse af mandatet for formanden for Den Fælles Afviklingsinstans

Betænkning: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

Betænkning om Kommissionens forslag om forlængelse af mandatet for formanden for Den Fælles
Afviklingsinstans

[2017/0901(NLE)]

Økonomi- og Valutaudvalget

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

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

[2017/2069(INI)]

Udvalget for Andragender

20 À - Udvikling af en digital handelsstrategi

Betænkning: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

[2017/2065(INI)]

Udvalget om International Handel

56 À • Situationen i Afghanistan

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

[2017/2932(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag

57 À • Situationen for Rohingyafolket

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

[2017/2973(RSP)]

Afstemningen finder sted torsdag



Forhandling under ét - EU's udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik (artikel 36

TEU)

 
Afslutning af forhandlingen under ét
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30 À • Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

Betænkning: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og
forsvarspolitik

[2017/2123(INI)]

Udenrigsudvalget

15 À • Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Betænkning: David McAllister (A8-0350/2017)

Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik

[2017/2121(INI)]

Udenrigsudvalget

73 • Permanent struktureret samarbejde (PESCO) – åbning af et nyt kapitel i EU's
sikkerheds- og forsvarspolitik

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

[2017/3004(RSP)]

58 • Atomaftalen med Iran

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

[2017/2972(RSP)]

80 • USA's præsident Trumps meddelelse om at anerkende Jerusalem som Israels
hovedstad

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

[2017/3012(RSP)]

74 • Situationen for indvandrere i Libyen

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

[2017/3005(RSP)]

31 À • Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den
Europæiske Unions politik på området

Betænkning: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Betænkning om årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og
Den Europæiske Unions politik på området

[2017/2122(INI)]

Udenrigsudvalget
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34 À • Hong Kong, 20 år efter overdragelsen

Betænkning: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og
næstformand for Kommissionen / Unionens højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Hong Kong, 20 år efter overdragelsen

[2017/2204(INI)]

Udenrigsudvalget

Forretningsordenens artikel 113

66 À • Anvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452)
i frosne lodrette kødspyd

Indsigelse jf. artikel 106

[2017/2920(RPS)]
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