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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 om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og

retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

 

12:00 - 14:00     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
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09:00 - 11:50 Forhandling

12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

15:00 - 16:00 Forhandling

36 À • Sommertidsordninger

Redegørelse ved Kommissionen

[2017/2968(RSP)]

62 À • Rusland, sagen Oyub Titiev og menneskerettighedscentret Memorial

RC B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018,
B8-0105/2018, B8-0106/2018

[2018/2560(RSP)]

63 À • Henrettelser i Egypten

RC B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018,
B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018

[2018/2561(RSP)]

64 À • Børneslaveri i Haiti

RC B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018,
B8-0108/2018, B8-0110/2018

[2018/2562(RSP)]

9 • Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne,
demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

50 À - Sammensætningen af det særlige udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider

[2018/2535(RSO)]

71 «««I - Overvågning og rapportering af nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug

Betænkning: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger - Artikel 69c
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72 «««I - Oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med
oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer
(tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem
vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet)

Betænkning: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger - Artikel 69c

23 À«««I - Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Budgetudvalget

24 À«««I - EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med
finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Budgetudvalget

27 À - Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

[2017/2071(INI)]

Budgetudvalget

43 À - Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet

Forslag til beslutning

B8-0079/2018, RC B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018,
B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018

[2018/2527(RSP)]

60 À - Situationen i Venezuela

Forslag til beslutning

RC B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018,
B8-0094/2018

[2018/2559(RSP)]

55 À - Situationen for UNRWA

Forslag til beslutning

RC B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018,
B8-0093/2018

[2018/2553(RSP)]

36 À - Sommertidsordninger

Forslag til beslutning

B8-0070/2018, B8-0071/2018

[2017/2968(RSP)]



15:00 - 16:00     
 

Større forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)
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69 • O-000086/2017

B8-0615/20017
[2017/3031(RSP)]


	Torsdag den 8. februar 2018
	09:00 - 11:50     
	Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

	12:00 - 14:00     AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
	15:00 - 16:00     
	Større forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)



