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Teckenförklaring - förfaranden
 

Såvida inte parlamentet beslutar annorlunda, kommer de behandlade texterna att gå till omröstning i följande ordning:
 

À = Tidsfrister    ´ = ??5020??    6 = Texten ännu ej antagen, eventuella tidsfrister

1. Tredje behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««III)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av ett gemensamt förslag

2. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

3. Andra behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««II)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för avvisning eller ändring av rådets ståndpunkt
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av rådets ståndpunkt

4. Parlamentets arbetsordning

- Ändringsförslag till arbetsordningen
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande av ändringsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till beslut

5. Första behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««I)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

6. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

7. Övriga förfaranden

- Samrådsförfarande («)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

- Övrigt (uttalanden, muntliga frågor, initiativbetänkanden, upphävande av immunitet)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till resolution eller ett förslag till beslut
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09.00 - 11.50 Debatt

12.00 - 14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00 - 24.00 Debatt

14 • Undersökningen av penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande

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

Betänkande om undersökningen av penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande

[2017/2013(INI)]

Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden
vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och
skatteflykt

47 À«««I • Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar

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

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 2015/1017 vad gäller förlängningen av
löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska
förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning

[2016/0276(COD)]

Budgetutskottet

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

12 À«««II - Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor

Andrabehandlingsrekommendation: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

[2015/0289(COD)]

Fiskeriutskottet

69 À«««I - Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet

Betänkande: Albert Deß (A8-0380/2017)

[2016/0282B(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

41 À«««I - EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet
och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021

Betänkande: Julie Girling (A8-0258/2017)

[2017/0017(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(Debatt: 11/09/2017, omröstning: 13/09/2017)
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47 À«««I - Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar

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

[2016/0276(COD)]

Budgetutskottet

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

65 «««I - Bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av
programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

Betänkande: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser
för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens
onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

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

Utskottet för rättsliga frågor

Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c

63 - Begäran om fastställelse av Eleonora Forenzas immunitet och privilegier

Betänkande: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

Betänkande om begäran om fastställelse av Eleonora Forenzas immunitet och privilegier

[2017/2199(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

64 - Begäran om upphävande av Ingeborg Gräßles immunitet

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

Betänkande om begäran om upphävande av Ingeborg Gräßles immunitet

[2017/2220(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

33 «««I - Tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i USA

Betänkande: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tilläggstullar på
import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (kodifiering)

[2014/0175(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

49 ««« - Avtal mellan EU och Förenta staterna om lufttransporter

Rekommendation: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av
luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta
stater, å andra sidan

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

Utskottet för transport och turism

67 ««« - Avtal mellan EU och Schweiz om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser

Rekommendation: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och
Schweiziska edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser

[2017/0193(NLE)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
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51 ««« - Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (godkännande)

Rekommendation: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

[2016/0166(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

50 - Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (resolution)

Betänkande: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

[2017/2035(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

68 « - Förlängning av mandattiden för gemensamma resolutionsnämndens ordförande

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

Betänkande om kommissionens förslag om förlängning av mandattiden för gemensamma
resolutionsnämndens ordförande

[2017/0901(NLE)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

21 À - Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av
demokratisk förändring

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

[2017/2069(INI)]

Utskottet för framställningar

20 À - En digital handelsstrategi

Betänkande: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

[2017/2065(INI)]

Utskottet för internationell handel

56 À • Situationen i Afghanistan

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2017/2932(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

57 À • Situationen för rohingyafolket

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2017/2973(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.



Gemensam debatt - EU:s utrikespolitik, säkerhetspolitik och försvarspolitik (artikel

36 I EU-fördraget)

 
Slut på den gemensamma debatten
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30 À • Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken

Betänkande: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken

[2017/2123(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

15 À • Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken

Betänkande: David McAllister (A8-0350/2017)

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken

[2017/2121(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

73 • Permanent strukturerat samarbete (PESCO) – ett nytt kapitel i Europas
säkerhets- och försvarspolitik

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2017/3004(RSP)]

58 • Kärnteknikavtalet med Iran

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2017/2972(RSP)]

80 • USA:s president Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2017/3012(RSP)]

74 • Situationen för migranter i Libyen

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2017/3005(RSP)]

31 À • Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s
politik på området

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

Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och
EU:s politik på området

[2017/2122(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor
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34 À • Hongkong 20 år efter överlämnandet

Betänkande: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Betänkande om Europaparlamentets recommendation till rådet, kommissionen och vice
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik om Hongkong 20 år efter överlämnandet

[2017/2204(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 113 i arbetsordningen

66 À • Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta
vertikala köttspett

Invändning enligt artikel 106

[2017/2920(RPS)]
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