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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 - 11:20 Forhandling

11:30 Tale ved Nils Muižnieks, Europarådets menneskerettighedskommissær

11:30 - 13:30 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

4 À • Bankunionen - årsberetning 2017

Betænkning: Sander Loones (A8-0019/2018)

Betænkning om bankunionen - årsberetning 2017

[2017/2072(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget

14 À« • Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

Betænkning: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt
angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet
vedrørende indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget

16 À • Foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet
indsats mod finansiering af terrorisme

Betænkning: Javier Nart (A8-0035/2018)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigs- og
sikkerhedsanliggender om foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder
– en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme

[2017/2203(INI)]

Udenrigsudvalget

5 À • EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status

Betænkning: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om EU's prioriteter for den 62.
samling i FN's Kommission for Kvinders Status

[2017/2194(INI)]

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
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43 • (Tale ved Nils Muižnieks, Europarådets menneskerettighedskommissær)

37 À - Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (i stedet for Ryszard Czarnecki)

[2018/2578(RSO)]

18 «««I - Forsikringsdistribution: Anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger

Betænkning: Werner Langen (A8-0024/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for
så vidt angår anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger

[COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)]

Økonomi- og Valutaudvalget

15 ««« - Den bilaterale aftale mellem EU og USA om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring

Henstilling: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske
Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring

[08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)]

Økonomi- og Valutaudvalget

27 « - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Annemie Turtelboom

Betænkning: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

Betænkning om udnævnelsen af Annemie Turtelboom til medlem af Revisionsretten

[05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)]

Budgetkontroludvalget

40 « - Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans

Betænkning: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

Betænkning om Kommissionens forslag om at udnævne Boštjan Jazbec til nyt medlem af Den Fælles
Afviklingsinstans

[N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)]

Økonomi- og Valutaudvalget

36 À - Nedsættelse af et særligt udvalg om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse,
dets ansvarsområder, medlemstal og funktionsperiode

B8-0125/2018

[2018/2574(RSO)]

28 À«««I - Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

Betænkning: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

14 À« - Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

Betænkning: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Økonomi- og Valutaudvalget
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38 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: Genetisk modificeret majs 59122 (DAS-59122-7)

Forslag til beslutning

B8-0122/2018

[2018/2568(RSP)]

39 À - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: Genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034
× NK603 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to af transformationsbegivenhederne MON
87427, MON 89034 og NK603

Forslag til beslutning

B8-0124/2018

[2018/2569(RSP)]

20 À - Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2017/006
ES/Galicia apparel

Betænkning: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Spanien – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

[COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)]

Budgetudvalget

21 À - Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2017/007
SE/Ericsson

Betænkning: Urmas Paet (A8-0032/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

[COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)]

Budgetudvalget

33 À - Kommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med
situationen i Polen

Forslag til beslutning

B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

[2018/2541(RSP)]

11 À - Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016

Betænkning: Frank Engel (A8-0025/2018)

[2017/2125(INI)]

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

19 À - Fremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU

Betænkning: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

[2017/2115(INI)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

4 À - Bankunionen - årsberetning 2017

Betænkning: Sander Loones (A8-0019/2018)

[2017/2072(INI)]

Økonomi- og Valutaudvalget
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16 À - Foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet indsats mod
finansiering af terrorisme

Betænkning: Javier Nart (A8-0035/2018)

[2017/2203(INI)]

Udenrigsudvalget

5 À - EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status

Betænkning: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

[2017/2194(INI)]

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
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