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EUROPAPARLAMENTET

SESSIONEN 2018−2019 

Sammanträdena den 28−31 maj 2018 

STRASBOURG 

PROTOKOLL

MÅNDAGEN DEN 28 MAJ 2018

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen
Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 3 maj 2018 återupptogs.

2. Öppnande av sammanträdet
Sammanträdet öppnades kl. 17.05.

3. Parentation
Talmannen hedrade, på parlamentets vägnar, minnet av Nicole Fontaine, Europaparlamentets före
detta talman.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som hedrade minnet av Nicole Fontaine.

Parlamentet höll en tyst minut.

4. Uttalande av talmannen
Talmannen gjorde ett uttalande om ikräftträdandet av den allmänna dataskyddsförordningen. Han
underströk parlamentets centrala roll i arbetet med att anta denna förordning och tackade
föredraganden Jan Philipp Albrecht. Talmannen betonade att de nya bestämmelserna skulle hindra
att miljontals medborgares personuppgifter missbrukas för att påverka valresultat.

Talmannen redogjorde också för kommande prioriteringar i arbetet med styrning av den tekniska
revolutionen.

5. Justering av protokoll från föregående sammanträden
Protokollen från sammanträdena den 2 och 3 maj 2018 justerades.
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6. Parlamentets sammansättning
De behöriga franska myndigheterna hade meddelat att Karine Gloanec Maurin utsetts till ledamot av
parlamentet i stället för Jean-Paul Denanot med verkan från och med den 11 juni 2018.

Parlementet noterade denna utnämning.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Karine Gloanec Maurin, fram till dess att hennes
behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i
parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att hon
avgett en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget
som ledamot av Europaparlamentet.

7. De politiska gruppernas sammansättning
James Carver hade med verkan från den 28 maj 2018 utträtt ur EFDD-gruppen och blivit grupplös
ledamot.

8. Valprövning
På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna
Dobromir Sośnierz, Aleksander Gabelic, Giancarlo Scotta' och Danilo Oscar Lancini, med verkan
från och med den 19 mars, 4 april, 17 april respektive 17 april 2018.

9. Utskottens och delegationernas sammansättning
Talmannen hade mottagit följande begäranden om utnämningar från S&D-gruppen:

ECON-utskottet: Giuseppe Ferrandino i stället för Udo Bullmann

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Giuseppe Ferrandino i stället
för Gianni Pittella.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot
dem före justeringen av detta protokoll. 

10. Begäran om upphävande av immunitet
De behöriga franska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för
Steeve Briois och Sophie Montel inom ramen för en pågående förundersökning vid tingsrätten i
Nanterre.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet
(JURI).

11. Avslutande av ett förfarande för att häva en ledamots immunitet
JURI-utskottet, behörigt utskott i frågan, hade underrättat talmannen om att appellationsdomstolen i
Bukarest hade avslagit ett överklagande som ingetts för att annullera ett domslut från en lägre
instans i Bukarest i ett civilrättsligt ärende som rörde Victor Boştinaru. JURI-utskottet var därför
tvunget att avsluta immunitetsförfarandet, då detta inte längre var motiverat. Förfarandet avslutades
därmed.
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12. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i
arbetsordningen)
Talmannen meddelade att ingen begäran om omröstning inkommit från ledamöter eller en eller flera
politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet angående det beslut att inleda
interinstitutionella förhandlingar som tillkännagetts i protokollet från onsdagen den 2 maj 2018
(punkt 10 i protokollet av den 2.5.2018).

ECON-utskottet kunde därmed inleda förhandlingar när tidsfristen i artikel 69c.2 i arbetsordningen
löpt ut.

° 
° ° ° 

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i
enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets
förordning om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om
upphävande av direktiv 2013/32/EU (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)).
Föredragande: Laura Ferrara (A8-0171/2018).

- ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk
tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av
förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i
auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från
tredjeland (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Föredragande: Danuta Maria
Hübner (A8-0190/2018)

- TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för
tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411
(COD)). Föredragande: Claudia Țapardel (A8-0150/2018).

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som
uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt tisdagen den 29 maj
2018, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har
inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

13. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
Utskottet TRAN hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P7_TA(2014)0389(COR02) till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av
den 23 juli 2014 om marin utrustning och om upphävande av rådets direktiv 96/98/EG (EUT L 257,
28.8.2014, s. 146 - 185) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15
april 2014 inför antagandet av ovannämnda direktiv P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-
0414/2012 – 2012/0358(COD) - TRAN-utskottet)
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I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen skulle denna rättelse anses ha godkänts om det inte
senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter
som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.

14. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen) (godkännande)
Talmannen tillkännagav att ingen begäran inkommit från ledamöter eller en eller flera politiska
grupper som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att hålla omröstning om de två begärandena om
att höra  Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för att kommittén skulle avge ett yttrande
över genomförandet av EU:s miljölagstiftning på de områden där de största problemen har
fastställts, nämligen luftkvalitet, vatten och avfall, som tillkännagavs i protokollet från onsdagen
den 2 maj 2018 (punkt 12 i protokollet av den 2.5.2018) och över jämställdhet mellan kvinnor och
män på de europeiska arbetsmarknaderna, som tillkännagavs i protokollet från onsdagen den 2 maj
2018 (punkt 26 i protokollet av den 2.5.2018).
I enlighet med artikel 137.2 i arbetsordningen ansågs dessa begäranden därmed godkända.

15. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det
ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande onsdagen den 30 maj 2018 skulle
underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och
förpackningsavfall (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall
(00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av
avfall (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon,
2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och
2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning
(00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Europaparlamentets och Rådets förordning om godkännande av och marknadskontroll över
motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska
enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och
(EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (00073/2017/LEX - C8-0213/2018
- 2016/0014(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska
produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (00062/2017/LEX - C8-
0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders
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energiprestanda och av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (00004/2018/LEX - C8-
0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att
förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och
om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 -
2016/0208(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av förordning (EU) nr 1257/2013 och
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG och 2009/31/EG och rådets direktiv 86/278/EEG
och 87/217/EEG, vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av
rådets direktiv 91/692/EEG (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av
växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra
åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 (00003/2018/LEX -
C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser
från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och
energipolitiken fram till 2030 och om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 och beslut nr
529/2013/EU (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd
mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU)
2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska
unionen (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))

16. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna
dokument)
Följande större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt hade ingetts (artikel 130b i
arbetsordningen):

- (O-000032/2018) från Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras
Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana
Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová,
Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e
Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John
Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan,
Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil,
Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria och Monica Macovei, till kommissionen (vice
ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik):
EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer (B8-0020/2018);

- (O-000042/2018) från Jörg Meuthen för EFDD-gruppen, till kommissionen: Firandet av
Internationella familjedagen (den 15 maj) (B8-0021/2018).

17. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
Följande fråga för muntligt besvarande hade ingivits från ledamöterna (artikel 128 i
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arbetsordningen):

- (O-000054/2018) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till kommissionen: Besvarande av
framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda
anställningsavtal (B8-0022/2018).

18. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner
som parlamentet antog under sammanträdesperioden februari I 2018 finns på Europarl.

19. Avtalstexter översända av rådet
Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- Ändring 1 av avtalet om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet mellan Amerikas
förenta stater och Europeiska gemenskapen;

- Omfattande och fördjupat partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska
atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Armenien, å andra
sidan;

- Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kirgizistan, andra
sidan, med anledning av republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen;

- Avtal mellan Europeiska unionen och Island om kompletterande bestämmelser om instrumentet för
ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som en del av fonden för inre säkerhet, för perioden
2014–2020;

- Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island;

- Avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete,
bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet;

- Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Konungariket
Marocko om fastställande av villkoren för Konungariket Marockos deltagande i partnerskapet för
forskning och innovation i medelhavsområdet (Prima);

- Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare
handelsförmåner för jordbruksprodukter;

- Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i
partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius;

- Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om kompletterande bestämmelser
om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som en del av fonden för inre
säkerhet, för perioden 2014–2020;

- Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken
Libanon som fastställer villkoren för Republiken Libanons deltagande i partnerskapet för forskning
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och innovation i medelhavsområdet (Prima);

- Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland i enlighet med artiklarna
XXIV.6 och XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden
i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen;

- Avtal mellan Europeiska unionen och Barbados om ändring av avtalet mellan Europeiska
gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser;

- Avtal mellan Europeiska unionen och Antigua och Barbuda om ändring av avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare
vistelser;

- Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius om ändring av avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare
vistelser;

- Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om ändring av avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för
kortare vistelser.

20. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för
riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 [om allmän
livsmedelslagstiftning], direktiv 2001/18/EG [om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer
i miljön] samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 [om genmodifierade foder och livsmedel], (EG)
nr 1831/2003 [om fodertillsatser], (EG) nr 2065/2003 [om rökaromer], (EG) nr 1935/2004 [om
material i kontakt med livsmedel], (EG) nr 1331/2008 [om ett enhetligt förfarande för godkännande
av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer], (EG) nr 1107/2009 [om
växtskyddsmedel] och (EU) 2015/2283 [om nya livsmedel] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 -
2018/0088(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till ansvarigt utskott : ENVI
rådgivande utskott :BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av
sprängämnesprekursorer, om ändring av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 och om
upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av
sprängämnesprekursorer (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till ansvarigt utskott : LIBE
rådgivande utskott :ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att
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underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka,
utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (COM(2018)0213
- C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till ansvarigt utskott : LIBE
rådgivande utskott :AFET, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för
unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras
familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 -
2018/0104(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till ansvarigt utskott : LIBE
rådgivande utskott :AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om
överträdelser av unionsrätten (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 325.4 i fördraget, höra revisionsrätten om detta förslag. 

hänvisat till ansvarigt utskott : JURI
rådgivande utskott : INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO,

TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och
transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (COM(2018)0238 - C8-
0165/2018 - 2018/0112(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till ansvarigt utskott : IMCO
rådgivande utskott : ITRE, TRAN, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad
gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt (COM(2018)0239 - C8-
0166/2018 - 2018/0113(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 16 i EUF-fördraget, höra Europeiska datatillsynsmannen
om detta förslag. 

hänvisat till ansvarigt utskott : JURI
rådgivande utskott : IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad
gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag (COM(2018)0241 - C8-
0167/2018 - 2018/0114(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till ansvarigt utskott : JURI
rådgivande utskott :ECON, EMPL, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den
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offentliga sektorn (omarbetning) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till ansvarigt utskott : ITRE
rådgivande utskott : IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet och driften av
toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens
förordning (EG) nr 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till ansvarigt utskott : ITRE
rådgivande utskott :BUDG, IMCO, JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen
och Republiken Seychellerna om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och
Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12399/2017 - C8-
0172/2018 - 2017/0168(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott : LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen
och Samväldet Bahamas om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet
Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12389/2017 - C8-0173/2018 -
2017/0169(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott : LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen
och Antigua och Barbuda om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och
Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12383/2017 - C8-0174/2018 -
2017/0171(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott : LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen
och Barbados om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag
från viseringskravet för kortare vistelser (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott : LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen
och Federationen Saint Kitts och Nevis om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och
Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12393/2017 - C8-
0176/2018 - 2017/0176(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott : LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen
och Republiken Mauritius om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken
Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12396/2017 - C8-0177/2018 -
2017/0167(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott : LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013
om fastställande av en tullkodex för unionen (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123
(COD))
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Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till ansvarigt utskott : IMCO
rådgivande utskott : INTA

- Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2018 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande
av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och
Portugal (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

hänvisat till ansvarigt utskott : BUDG
rådgivande utskott :REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring och rättelse av förordning (EU)
nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (COM
(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till ansvarigt utskott : IMCO

- Förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2018)0323 - C8-
0189/2018 - 2018/2070(ACI))

hänvisat till ansvarigt utskott : AFCO
rådgivande utskott :BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av
motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som
är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i
fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av
förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-
0194/2018 - 2018/0145(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till ansvarigt utskott : IMCO
rådgivande utskott :ENVI, ITRE, TRAN

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet
mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete,
bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på området mervärdesskatt (COM(2017)0621 -
C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Miguel Viegas (A8-
0147/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordning (EU) 2016/1139 vad gäller intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa
bestånd av sill/strömming i Östersjön (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) -
utskottet PECH - Föredragande: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i
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gemenskapen (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - utskottet TRAN -
Föredragande: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling
mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ursprungskumulation mellan
Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom
ramen för det allmänna preferenssystemet (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) -
utskottet INTA - Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling
mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ursprungskumulation mellan Europeiska
unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för
det allmänna preferenssystemet (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - utskottet INTA -
Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte (COM(2017)0734 -
C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Burkhard Balz, Pervenche
Berès (A8-0153/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över
godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256
(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om manipulering av vägmätare i
motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar (2017/2064(INL)) - utskottet TRAN - Föredragande:
Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Betänkande om genomförande av kontrollåtgärder för fastställande av fiskeriprodukters
överensstämmelse med kriterier för tillträde till EU-marknaden (2017/2129(INI)) - utskottet PECH -
Föredragande: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Betänkande om genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga
jordbrukare i EU efter 2013 års reform (2017/2088(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Nicola
Caputo (A8-0157/2018)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
om Libyen (2018/2017(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Pier Antonio Panzeri (A8-
0159/2018)

- Betänkande om årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (2017/2256(INI)) - utskottet
LIBE - Föredragande: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Betänkande om resultattavlan för rättskipningen i EU 2017 (2018/2009(INI)) - utskottet JURI -
Föredragande: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Betänkande om genomförandet av EU:s ungdomsstrategi (2017/2259(INI)) - utskottet CULT -
Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
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- Betänkande om optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU (2017/2119(INI)) - utskottet
PECH - Föredragande: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Betänkande om hållbara finanser (2018/2007(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Molly Scott
Cato (A8-0164/2018)

- Betänkande om genomförandet av ekodesigndirektivet (2009/125/EG) (2017/2087(INI)) -
utskottet ENVI - Föredragande: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken
(2017/2070(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Betänkande om genomförandet av det gemensamma arbetsdokumentet från avdelningarna (SWD
(2015)0182) – Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med
hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - utskottet DEVE -
utskottet FEMM - Föredragande: Linda McAvan - Föredragande: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Betänkande om genomförandet av direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för
brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem (2016/2328(INI)) - utskottet LIBE -
utskottet FEMM - Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Föredragande: Angelika Mlinar
(A8-0168/2018)

- Betänkande om tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre
lagstiftning (2016/2018(INI)) - utskottet JURI - utskottet AFCO - Föredragande: Pavel Svoboda -
Föredragande: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett
gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv
2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - utskottet LIBE -
Föredragande: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2018/000 TA 2018 – tekniskt stöd på
kommissionens initiativ) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - utskottet BUDG
- Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska
unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal (COM(2018)
0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel
Fernandes (A8-0175/2018)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2018
för budgetåret 2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond
för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal (08109/2018 - C8-0181/2018 -
2018/2030(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Betänkande om framtiden för livsmedel och jordbruk (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) -
utskottet AGRI - Föredragande: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) andrabehandlingsrekommendation:
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- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036
om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och
förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är
medlemmar i Europeiska unionen (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - utskottet
INTA - Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

21. Arbetsplan
Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i mai II 2018 (PE
621.808/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 149a i arbetsordningen):
Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.
Tisdag

Talmannen meddelade att talmanskonferensen hade godkänt begäran från det särskilda utskottet om
terrorismfrågor (TERR) om att förlänga mandatet med två månader. 

Förlängningen var nödvändig för att TERR skulle kunna genomföra sitt uppdrag.

Beslutet skulle föras upp på omröstningslistan på tisdagen och skulle anses antaget om inga
invändningar framfördes.

Begäran från PPE-gruppen om att flytta omröstningen om betänkandet av Pavel Svoboda och
Richard Corbett (A8-0170/2018) om tolkning och genomförande av det interinstitutionella avtalet
om bättre lagstiftning (punkt 20 i PDOJ) till onsdagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, för begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Begäran från Verts/ALE-gruppen om att avsluta debatten om kommissionens uttalande om USA:s
tullar inom stål- och aluminiumsektorn (punkt 78 du PDOJ) med ett resolutionsförslag, som skulle
tas upp till omröstning på torsdagen.

Talare: Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, för begäran, och Alessia Maria Mosca, mot begäran.

Genom omröstning med namnupprop (54 röster för, 233 röster emot, 9 nedlagda röster), avslog
parlamentet begäran.

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att lägga till, som tredje punkt på eftermiddagen, uttalanden
från rådet och kommissionen om åtgärder för genomförande och upprätthållande av den
gemensamma övergripande handlingsplanen (utan resolution).

Talare: Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, för begäran, och Victor Boştinaru, mot begäran.

Genom omröstning med namnupprop (73 röster för, 215 röster emot, 4 nedlagda röster), avslog
parlamentet begäran.

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att lägga till, som femte punkt på eftermiddagen, en muntlig
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fråga till rådet om fördraget om förbud mot kärnvapen.

Talare: João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, för begäran. 

Genom omröstning med namnupprop (142 röster för, 151 röster emot, 5 nedlagda röster), avslog
parlamentet begäran.

Onsdag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att lägga till, som andra punkt på eftermiddagen, uttalanden
från rådet och kommissionen om överdrivet våld mot flyktingar och migranter, fallet Mawda.

Talare: Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, för begäran, och Tomáš Zdechovský, mot
begäran. 

Genom omröstning med namnupprop (128 röster för, 149 röster emot, 13 nedlagda röster), avslog
parlamentet begäran.

Begäran från S&D-gruppen om att lägga till, som tredje punkt på eftermiddagen, en muntlig fråga
till kommissionen om utvidgning av tillämpningsområdet för kapitel I i Bryssel IIa-förordningen till
registrerade partnerskap (omarbetning) (utan resolution).

Talare: Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, för begäran.

Genom omröstning med namnupprop (150 röster för, 114 röster emot, 10 nedlagda röster),
godkände parlamentet begäran.

Begäran från PPE-gruppen om att lägga till, som andra punkt på eftermiddagen, Elisabetta Gardinis
betänkande (A8-0180/2018) om unionens civilskyddsmekanism.

Talare: Elisabetta Gardini för PPE-gruppen, för begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.
° 

° ° ° 

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Talare: Edouard Martin, om uppföljningen av den resolution om bekämpandet av sexuella
trakasserier och övergepp i EU som antagits den 26 oktober 2017 (punkt 10 i protokollet av den
26.10.2017) (talmannen försäkrade att presidiet och den rådgivande kommittén fortsätter att arbeta i
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den riktning som parlamentet bestämt).

22. Kommissionens beslut om det tredje rörlighetspaketet (debatt) 
Uttalande av kommissionen: Kommissionens beslut om det tredje rörlighetspaketet (2018/2601
(RSP))

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) och Violeta Bulc (ledamot av kommissionen)
gjorde ett uttalande.

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Pavel Telička för
ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen,
Lampros Fountoulis, grupplös, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli,
Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz och Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Blanco López, Notis
Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo och Ruža Tomašić.

Talare: Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete och Violeta Bulc.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

23. Flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som
nyttjar dessa bestånd ***I (debatt)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en
flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008 [COM
(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ulrike Rodust
(A8-0263/2017)

Ulrike Rodust redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Jens Gieseke för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Peter van Dalen
för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Anja
Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-
gruppen, Gabriel Mato, Ian Hudghton, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David
Coburn, och Mireille D'Ornano.
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Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och João Ferreira.

Talare: Karmenu Vella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 29.5.2018.

24. Optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU - Fiskeriprodukters
överensstämmelse med kriterierna för tillträde till EU:s marknad (debatt)
Betänkande om optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU [2017/2119(INI)] - Fiskeriutskottet.
Föredragande: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Betänkande om genomförande av kontrollåtgärder för fastställande av fiskeriprodukters
överensstämmelse med kriterier för tillträde till EU-marknaden [2017/2129(INI)] - Fiskeriutskottet.
Föredragande: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Clara Eugenia Aguilera García och Linnéa Engström redogjorde för betänkandena. 

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen,
Peter van Dalen för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Udo Voigt, grupplös,
Jarosław Wałęsa och Ruža Tomašić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo.

Talare: Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García och Linnéa Engström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 29.5.2018 och punkt 13.7 i protokollet av den 30.5.2018.

25. Framtiden för livsmedel och jordbruk (debatt)
Betänkande om framtiden för livsmedel och jordbruk [2018/2037(INI)] - Utskottet för jordbruk och
landsbygdens utveckling. Föredragande: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Herbert Dorfmann redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Seán Kelly (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Angélique Delahaye
(föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Maria Noichl (föredragande av yttrande från
utskottet DEVE), Nedzhmi Ali (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Albert Deß för
PPE-gruppen, Clara Eugenia Aguilera García för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen,
Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Thomas Waitz för Verts/ALE-gruppen, Maria Lidia Senra
Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-
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gruppen, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz
Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi
och Marijana Petir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Daniel Buda, Ricardo Serrão
Santos, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Georgios Epitideios, Peter Jahr och Maria
Gabriela Zoană.

Talare: Phil Hogan och Herbert Dorfmann.

Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: punkt 13.8 i protokollet av den 30.5.2018.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

26. Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg
för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform (debatt)
Betänkande om genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga
jordbrukare i EU efter 2013 års reform [2017/2088(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens
utveckling. Föredragande: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Nicola Caputo redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Nuno Melo för PPE-gruppen, Eric Andrieu för S&D-gruppen, Jan Huitema, för ALDE-
gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen,
John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, och Albert Deß. 

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão
Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană,
Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García och Marijana Petir.

Talare: Phil Hogan och Nicola Caputo.

Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 29.5.2018.

27. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
Rättelserna P7_TA(2014)0212(COR01) och P8_TA(2016)0126(COR01) hade tillkännagivits i
kammaren den 2 maj 2018 (punkt 11 i protokollet av den 2.5.2018).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen från en
politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att dessa rättelser skulle
bli föremål för omröstning, ansågs de ha godkänts.
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28. Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (debatt) 
Uttalande av kommissionen: Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Kosma
Złotowski för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-
gruppen, Wim van de Camp, Isabella De Monte och Massimiliano Salini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon,
Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov och João Pimenta Lopes.

Talare: Violeta Bulc.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare
tidpunkt. 

Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 31.5.2018.

29. Tolkning och genomförande av det interinstitutionella avtalet om
bättre lagstiftning (kortfattad redogörelse)
Betänkande om tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre
lagstiftning [2016/2018(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor - Utskottet för konstitutionella frågor.
Föredragande: Pavel Svoboda och Richard Corbett (A8-0170/2018)

Pavel Svoboda och Richard Corbett redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Anthea
McIntyre, João Ferreira, Heidi Hautala och Notis Marias.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 13.9 i protokollet av den 30.5.2018.

30. Hållbara finanser (kortfattad redogörelse)
Betänkande om hållbara finanser [2018/2007(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor.
Föredragande: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Molly Scott Cato redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward,
Notis Marias, Heidi Hautala, Paul Tang, Reinhard Bütikofer och Costas Mavrides.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.
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Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 29.5.2018.

31. Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017 (kortfattad redogörelse)
Betänkande om resultattavlan för rättskipningen i EU 2017 [2018/2009(INI)] - Utskottet för
rättsliga frågor. Föredragande: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Jytte Guteland redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Heidi Hautala och
Costas Mavrides.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.13 i protokollet av den 29.5.2018.

32. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för
att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Andrea Bocskor, Costas Mavrides, Notis Marias, Yana Toom, Matt Carthy, Michaela Šojdrová,
Rory Palmer, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Branislav
Škripek, Marie-Pierre Vieu, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, John Howarth och Claudiu
Ciprian Tănăsescu.

33. Föredragningslista för nästa sammanträde
Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 621.808/OJMA).

34. Avslutande av sammanträdet
Sammanträdet avslutades kl. 23.42.

Klaus Welle Mairead McGuinness
Generalsekreterare Vice talman
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