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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 - 11:50 Forhandling

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

44 À • Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016

Betænkning: Notis Marias (A8-0387/2017)

Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2016,
forretningsordenens artikel 216, stk. 7

[2017/2222(INI)]

Udvalget for Andragender

39 À • En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet

Betænkning: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Betænkning om en europæisk strategi for lavemissionsmobilitet

[2016/2327(INI)]

Transport- og Turismeudvalget

70 À • Ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa

RC B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017,
B8-0693/2017

[2017/3001(RSP)]

71 À • Cambodja: forbud mod oppositionen

RC B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017,
B8-0696/2017, B8-0697/2017

[2017/3002(RSP)]

72 À • El Salvador: Sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort

RC B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC B8-0695/2017, B8-0695/2017,
B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017

[2017/3003(RSP)]
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9 • Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne,
demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

82 «««I - Håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en
meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af
direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via
informationssystemet for det indre marked

Betænkning: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

[COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)]

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger - Artikel 69c

56 À - Situationen i Afghanistan

Forslag til beslutning

RC B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017,
B8-0683/2017, B8-0684/2017

[2017/2932(RSP)]

57 À - Situationen for Rohingyafolket

Forslag til beslutning

RC B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017,
B8-0673/2017, B8-0674/2017

[2017/2973(RSP)]

55 À - Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og
børnepornografi

Betænkning: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

[2015/2129(INI)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

44 À - Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016

Betænkning: Notis Marias (A8-0387/2017)

[2017/2222(INI)]

Udvalget for Andragender

39 À - En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet

Betænkning: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

[2016/2327(INI)]

Transport- og Turismeudvalget
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