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EUROPAPARLAMENTET

SESSIONEN 2018−2019 

Sammanträdena den 2−5 juli 2018 

STRASBOURG 

PROTOKOLL

MÅNDAG 2 JULI 2018

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen
Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 14 juni 2018 återupptogs.

2. Öppnande av sammanträdet
Sammanträdet öppnades kl. 17.00.

3. Uttalanden av talmannen
Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av hundraårsdagen av Nelson Mandelas födelse.
Mandela tilldelades Sacharovpriset 1988 och personifierade principerna om frihet, jämlikhet,
rättvisa och försoning, vilket också är de centrala värdena för Europeiska unionen och parlamentet.
Tillsammans med Sydafrikas ambassad  i Bryssel kommer parlamentet att delta i firandet genom en
konsert till Nelson Mandelas minne på Yehudi Menuhin. Talmannen meddelande även att vid
sammanträdet i Strasbourg i september kommer Nelson Mandelas änka Graça Machel att vara gäst.

° 
° ° ° 

Talmannen gjorde ett uttalande för att uttrycka parlamentets djupa oro över de upprepade attackerna
mot romer i Ukraina, i vilka en person nyligen dödades och fyra personer skadades. Talmannen
framförde sina kondoleanser till offrets familjer, önskade de skadade ett snabbt tillfrisknande och
förklarade att parlamentet kommer att fortsätta att begära information om utvecklingen från de
ukrainska myndigheterna.

4. Justering av protokollet från föregående sammanträde
Protokollet från föregående sammanträde justerades.

° 
° ° ° 

P8_PV(2018)07-02 PE 624.845 - 3
SV



Talare: Ska Keller, om rättigheterna för romerna i Ukraina och om slutsatserna från Europeiska
rådets sammanträde den 28 juni 2018, i synnerhet parlamentets roll vid ”reformeringen av
Dublinbestämmelserna” (talmannen gjorde ett förtydligande till sitt tal vid detta sammanträde och
bekräftade parlamentets ståndpunkt rörande reformen av asylrätten och frågan om egna medel),
Bruno Gollnisch om den parlamentariska immuniteten och tillämpningen av artikel 68.2 i
tillämpningsbestämmelserna för Europaparlamentets ledamotsstadga (talmannen åtog sig att
undersöka ärendet), och Daniele Viotti om förbudet mot Gay Pride-paraden i Istanbul (talmannen
bekräftade parlamentets ståndpunkt att försvara de turkiska meborgarnas rättigheter).

5. Parlamentets sammansättning
De behöriga myndigheterna i Luxemburg hade meddelat att Claude Turmes hade utsetts till medlem
av regeringen från och med den 20 juni 2018.

Parlamentet konstaterade att enligt artikel 7.1 i  lagen om val av företrädare i Europaparlamentet
genom allmänna och direkta val är denna post oförenlig med uppdraget som ledamot av
Europaparlamentet och fastställde att hans plats var vakant från och med den 20 juni 2018.

° 
° ° ° 

De behöriga myndigheterna i Luxemburg hade även meddelat att Tilly Metz utsetts till ledamot av
parlamentet i stället för Claude Turmes från och med den 20 juni 2018, samt att Christophe Hansen
utsetts i stället för Viviane Reding från och med den 2 september 2018.

Europaparlamentet noterade att de hade utsetts.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Tilly Metz och Christophe Hansen, fram till dess
att deras 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 de
avgett en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget
som ledamot av Europaparlamentet.

6. Valprövning
På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Giuseppe Ferrandino
med verkan från den 17 april 2018.

7. Undersökning av förenligheten av ett uppdrag som anförtrotts en
ledamot
Vid sitt sammanträde den 20 juni 2018 undersökte  JURI-utskottet i enlighet med artikel 4.5 i
arbetsordningen huruvida det tillfälliga uppdrag som den franske premiärministern anförtrott Jean
Arthuis inom den franska hästsektorn, var förenligt med akten av den 20 september 1976. Utskottet
beslutade att uppdraget var förenligt med akten .

8. Utskottens och delegationernas sammansättning
Talmannen hade mottagit begäranden från grupperna PPE, ALDE och Verts/ALE om att följande
utnämningar skulle godkännas:

Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Armenien och EU–Azerbajdzjan
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och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien: Traian Ungureanu i stället för
Ramona Nicole Mănescu

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina: Urmas Paet

Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Urmas Paet

ITRE-utskottet: Tilly Metz i stället för Claude Turmes

Delegationen för förbindelserna med Indien: Tilly Metz i stället för Claude Turmes

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

9. Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater
du règlement)
Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i
enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

— ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 vad gäller kreditinstituts och
värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (COM(2016)0851 –
C8-0478/2016 – 2016/0361(COD)). Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018);

— ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets
direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller kreditinstituts och
värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet och om ändring av
direktiv 98/26/EG, direktiv 2002/47/EG, direktiv 2012/30/EU, direktiv 2011/35/EU, direktiv
2005/56/EG, direktiv 2004/25/EG och direktiv 2007/36/EG (COM(2016)0852 – C8-
0481/2016 – 2016/0362(COD)). Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018);

— ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil
nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk,
marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva
investeringar, stora exponeringar, rapporterings- och informationskrav samt om ändring av
förordning (EU) nr 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)).
Föredragande: Peter Simon (A8-0242/2018);

— ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets
direktiv om ändring av direktiv 2013/36/EU när det gäller undantagna enheter, finansiella
holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och
tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 –
2016/0364(COD)). Föredragande: Peter Simon (A8-0243/2018);

— AFCO-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets
förordning om det europeiska medborgarinitiativet (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 –
2017/0220(COD)). Föredragande: György Schöpflin (A8-0226/2018);

— JURI-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets
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direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 –
2016/0280(COD)). Föredragande: Axel Voss (A8-0245/2018).

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som
uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, innan midnatt i morgon, tisdagen den
3 juli 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.

10. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det
ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
Talmannen meddelade att han, sedan sammanträdet i juni 2018 avslutades, tillsammans med rådets
ordförande hade undertecknat följande rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie
lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av
arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (00018/2018/LEX - C8-0305/2018 -
2016/0070(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny
reglering av yrken (00019/2018/LEX - C8-0304/2018 - 2016/0404(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons
koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (00020/2018/LEX - C8-0306/2018 - 2017/0111(COD)).

° 
° ° ° 

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 4 juli 2018
skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie
lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala
bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande av närmare
bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i Nordsjön, och om upphävande av
rådets förordningar (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008 (00014/2018/LEX - C8-0298/2018 -
2016/0238(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och
kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala
fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) (00017/2018/LEX - C8-
0296/2018 - 2017/0056(COD));

- 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
(00023/2018/LEX - C8-0297/2018 - 2017/0348(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransporter på inre vattenvägar
(kodifiering) (00016/2018/LEX - C8-0295/2018 - 2017/0256(COD));
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- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det
civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008,
(EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr
216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (00002/2018/LEX - C8-0310/2018 - 2015/0277
(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av bilagorna A och B till förordning (EU)
2015/848 om insolvensförfaranden (00025/2018/LEX - C8-0311/2018 - 2017/0189(COD));

- Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina
(00027/2018/LEX - C8-0312/2018 - 2018/0058(COD)).

11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr767/2008,
förordning (EG) nr810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning
XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets
beslut 2008/633/RIF (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(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 :BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009
om tilläggsskydd för läkemedel (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(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 : INTA, ENVI, ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten
(COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(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, REGI, AGRI, PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta medel i anspråk ur Europeiska unionens
solidaritetsfond för att ge bistånd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (COM(2018)0360 -
C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD))

hänvisat till ansvarigt utskott : BUDG
rådgivande utskott :REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om komplettering av Europeiska unionens
typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
(COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(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 :ENVI, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för
Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska
solidaritetskåren] och förordning (EU) nr375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230
(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 : CULT
rådgivande utskott :DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet
(COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(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 :BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden
(COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén om detta förslag.

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

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna
för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173
(CNS))

hänvisat till ansvarigt utskott : ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (COM(2018)0390 -
C8-0270/2018 - 2018/0210(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 : PECH
rådgivande utskott :BUDG, EMPL, ENVI, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och
migrationsfonden (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(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, DEVE, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för
integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering
(COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(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.
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hänvisat till ansvarigt utskott : LIBE
rådgivande utskott :AFET, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för
integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning (COM
(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(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
rådgivande utskott : INTA, BUDG, CONT, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför
anslutningen (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(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 : AFET
rådgivande utskott : INTA, BUDG, ENVI, REGI, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (COM(2018)0460 - C8-
0275/2018 - 2018/0243(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 287 i fördraget, höra revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till ansvarigt utskott : AFET
rådgivande utskott :DEVE, INTA, BUDG, ENVI, CULT, LIBE, FEMM

- Förslag till rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av
Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20
september 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

hänvisat till ansvarigt utskott : AFCO

- Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2018 års allmänna budget: införande av överskottet från
budgetåret 2017 (09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD))

hänvisat till ansvarigt utskott : BUDG

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa de nya psykoaktiva ämnena N-fenyl-N-[1-
(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl) och 2-metoxi-N-fenyl-N-
[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetylfentanyl) kontrollåtgärder (09420/2018 - C8-
0278/2018 - 2018/0118(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott : LIBE

- Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2018 års allmänna budget: Utvidgning av faciliteten för
flyktingar i Turkiet (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD))

hänvisat till ansvarigt utskott : BUDG
rådgivande utskott :AFET, DEVE, LIBE

2) från parlamentets utskott

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av det
omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska
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atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra
sidan (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: László
Tőkés (A8-0177/2018)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut
om ingående, på unionens vägnar, av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan
Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och
Republiken Armenien, å andra sidan (2017/2269(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: László
Tőkés (A8-0179/2018)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
om förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan (2017/2056(INI)) -
utskottet AFET - Föredragande: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

- Betänkande om de nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och
tvångsäktenskap (2017/2275(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Charles Goerens (A8-
0187/2018)

- Betänkande om kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen, inklusive markrofferi
(2017/2206(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Francisco Assis (A8-0194/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en
ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen (COM(2017)0487 - C8-
0309/2017 - 2017/0224(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Franck Proust (A8-0198/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet
mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om
underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 -
2017/0128(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på
tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om
fordonsbeskattning (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) - utskottet TRAN -
Föredragande: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria
flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228
(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv
1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (COM
(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Christine
Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

- Betänkande om städernas roll inom unionens institutionella ramar (2017/2037(INI)) - utskottet
AFCO - Föredragande: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till
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utvecklingar inom sektorn (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) - utskottet TRAN
- Föredragande: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka,
minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad
gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -
2017/0122(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv
2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende
på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Merja
Kyllönen (A8-0206/2018)

- Betänkande om olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av
hög kvalitet (2017/2277(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2018
för budgetåret 2018: Införande av överskottet från budgetåret 2017 (09325/2018 - C8-0277/2018 -
2018/2057(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Frankrike – EGF/2017/009
FR/Air France (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)) - utskottet BUDG -
Föredragande: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 256/2014 om anmälan till kommissionen av
projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen (COM(2017)0769 - C8-
0448/2017 - 2017/0347(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt
och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering
(08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Rolandas Paksas
(A8-0212/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om samarbetsavtal mellan Europeiska unionen
och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) om utveckling av
satellitnavigering och tillhandahållande av tilläggstjänster för civil flygtrafik inom ASECNA:s
behörighetsområde (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)) - utskottet ITRE -
Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

- * Betänkande om det ändrade förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr
904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet
(COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberts
Zīle (A8-0215/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett
europeiskt högpresterande datorsystem (COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)) -
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utskottet ITRE - Föredragande: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

- ***I Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i
stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (10850/2017 - C8-
0228/2017 - 2017/0810(COD)) - utskottet ECON - utskottet AFCO - Föredragande: Gabriel Mato -
Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet 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 (10670/2017 - C8-0121/2018 -
2017/0137(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

- Betänkande om klimatdiplomati (2017/2272(INI)) - utskottet AFET - utskottet ENVI -
Föredragande: Arne Lietz - Föredragande: Jo Leinen (A8-0221/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om partnerskap och
samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å
andra sidan (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande:
Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

- Betänkande om friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och
skadeståndsansvar (2017/2007(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Joëlle Bergeron (A8-
0223/2018)

- * Betänkande om genomförandebeslutet om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i
Kroatien (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Jaromír
Štětina (A8-0225/2018)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 73:e
session (2018/2040(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Eugen Freund (A8-0230/2018)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en stadga för sociala och solidariska
företag (2016/2237(INL)) - utskottet JURI - Föredragande: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

- Betänkande om rekommendationen från kommissionen om rådets beslut om bemyndigande att
inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Hashemitiska konungariket
Jordanien om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom
brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Hashemitiska konungariket Jordanien som är
behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism (COM(2017)0798 - 2018/2060
(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0232/2018)

- Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om utbyte av
personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
och de myndigheter i Turkiet som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och
terrorism (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes
(A8-0233/2018)

- Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
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förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon om utbyte av
personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
och de myndigheter i Libanon som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och
terrorism (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes
(A8-0234/2018)

- Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Staten Israel om utbyte av
personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
och de myndigheter i Staten Israel som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och
terrorism (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes
(A8-0235/2018)

- Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten om utbyte
av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
(Europol) och de myndigheter i Arabrepubliken Egypten som är behöriga vad gäller bekämpning av
grov brottslighet och terrorism (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI)) - utskottet LIBE -
Föredragande: Claude Moraes (A8-0236/2018)

- Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda
förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Tunisien om utbyte av
personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
och de myndigheter i Tunisien som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och
terrorism (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes
(A8-0237/2018)

- Betänkande om rekommendationen från kommissionen om rådets beslut om bemyndigande att
inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om
utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
(Europol) och de myndigheter i Konungariket Marocko som är behöriga vad gäller bekämpning av
grov brottslighet och terrorism (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI)) - utskottet LIBE -
Föredragande: Claude Moraes (A8-0238/2018)

- Betänkande om avsikten att inleda förhandlingar om kommissionens rekommendation till rådets
beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och
Demokratiska folkrepubliken Algeriet om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens
byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Demokratiska
folkrepubliken Algeriet som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism
(COM(2017)0811 - 2018/2067(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-
0239/2018)

12. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

— (O-000050/2018) från Markus Pieper, för utskottet ITRE, till kommissionen: Definitionen av
små och medelstora företag (B8-0031/2018);

— (O-000052/2018) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till rådet: De negativa effekterna
av FATCA för EU-medborgare och särskilt "ofrivilliga amerikaner" (B8-0033/2018);
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— (O-000053/2018) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till kommissionen: De negativa
effekterna av FATCA för EU-medborgare och särskilt "ofrivilliga amerikaner" (B8-
0032/2018);

— (O-000065/2018) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Riktlinjer för
medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (B8-0034/2018).

13. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna
dokument)
Följande större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt hade överlämnats (artikel
130b i arbetsordningen):

— (O-000058/2018) från Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela
Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht,
Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio
Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska,
Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán
Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt
Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan
Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler
och Patricija Šulin, till kommissionen: Större interpellation - Kränkning av kvinnors
grundläggande mänskliga rättigheter i Pakistan (B8-0035/2018).

14. Arbetsplan
Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna juli 2018 (PE
624.394/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i
arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.
Torsdag

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga
principer (artikel 135 i arbetsordningen):

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändring:

Titeln på debatten om ”Moldavien” skulle ändras till ”Den politiska krisen i Moldavien efter det
annullerade borgmästarvalet i Chisinau”.

Parlamentet godkände förslaget.

Onsdag

Talmannen meddelade att han från EFDD-gruppen hade mottagit ett förslag till beslut där den
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invände mot kommissionen delegerade förordning om beviljande av en EU-garanti till Europeiska
investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier utanför unionen, vad gäller Iran (punkt
24 i protokollet av den 13.6.2018). 

I enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen kommer denna punkt att läggas fram för omröstning
på onsdag, den 4 juli  2018.

Tisdag

Begäran från S&D-gruppen om att ändra titeln på rådets och kommissionens förklaring
"Ebolautbrott i Demokratiska republiken Kongo" (punkt 90 i föredragningslistan) till "Situationen i
Demokratiska republiken Kongo, i synnerhet när det gäller Ebolautbrotten". 

Talare: Maria Arena för S&D-gruppen, som motiverade begäran, och Charles Goerens för ALDE-
gruppen, som var emot begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom ONU (36 röster för, 151 röster emot och 8 nedlagda röster).

Begäran från ENF-gruppen om att som tredje punkt på eftermiddagens föredragningslista lägga till
ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor
och säkerhetspolitik om "Situationen i Turkiet". 

Talare: Gilles Lebreton för ENF-gruppen, som motiverade begäran.

Parlamentet förkastade begäran.
Begäran från Verts/ALE-gruppen om att som tredje punkt på eftermiddagens föredragningslista
lägga till en förklaring från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik om ”automatvapensystem”.

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som motiverade begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran via ONU (126 röster för, 158 röster emot, 5 nedlagda röster).

Onsdag

Begäran från GUE/NGL-, ECR- och PPE-gruppen om att rösta om de tre betänkandena i
”Rörlighetspaketet” i följande ordning: Merja Kyllönens betänkande (A8-0206/2018) (punkt 100 på
föredragningslistan), Wim van de Camps betänkande (A8-0205/2018) (punkt 99 på
föredragningslistan) och Ismail Ertugs betänkande (A8-0204/2018) (punkt 98 på
föredragningslistan).

Talare: Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, som motiverade begäran.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (187 röster för, 92 röster emot, 9 nedlagda röster).

° 
° ° ° 

Arbetsplanen var därmed fastställd.
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Talmannen återkom till Bruno Gollnischs inlägg (punkt 4 i protokollet av den 2.7.2018) och
påminde om att Europeiska unionens domstol nyligen hade bekräftat att det tillämpade förfarandet
var i överensstämmelse med reglerna.

Talare: Edouard Martin om tolkarnas krav (talmannen bekräftade att han fortsatte att föra en dialog
med de olika parterna).

15. Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram
***I (debatt)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett
europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och
innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 -
2017/0125(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Françoise
Grossetête (A8-0037/2018)

Françoise Grossetête redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Ioan Mircea Paşcu (föredragande av yttrande från utskottet AFET) och Esteban González
Pons (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Anneleen Van Bossuyt (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Theodor Dumitru
Stolojan för PPE-gruppen, Edouard Martin för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-
gruppen, Dominique Riquet för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Molly
Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, Christelle Lechevalier för
ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho, Anna Elżbieta
Fotyga, Olaf Stuger och Eugen Freund.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dariusz Rosati, Arne Lietz,
Notis Marias, João Ferreira, Maria Spyraki, Maria Grapini och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Françoise Grossetête.

Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 3.7.2018.

16. Integrerad statistik över jordbruksföretag ***I (debatt)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om integrerad statistik över
jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011
[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens
utveckling. Föredragande: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Maria Gabriela Zoană redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).
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ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen, Nicola Caputo för S&D-gruppen, James
Nicholson för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-
gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Paolo De Castro
och Tibor Szanyi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Bogdan Andrzej
Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Marianne Thyssen och Maria Gabriela Zoană.

Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: punkt 11.8 i protokollet av den 3.7.2018.

17. Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen (debatt)
Betänkande om kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen, inklusive markrofferi
[2017/2206(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Francisco Assis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Joachim Zeller för PPE-
gruppen, Caterina Chinnici för S&D-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Marisa Matias för
GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Cristian Dan Preda, Merja Kyllönen,
Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas och Ignazio Corrao.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Julie Ward, Notis
Marias, Xabier Benito Ziluaga och Georgios Epitideios.

Talare: Marianne Thyssen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Francisco Assis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: punkt 11.11 i protokollet av den 3.7.2018.

18. De nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga
äktenskap och tvångsäktenskap (debatt)
Betänkande om de nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och
tvångsäktenskap [2017/2275(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Goerens
(A8-0187/2018)
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Charles Goerens redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniela Aiuto (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Bogdan Brunon Wenta för
PPE-gruppen, Liliana Rodrigues för S&D-gruppen, Nosheena Mobarik för ECR-gruppen, Ángela
Vallina för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Jörg Meuthen för EFDD-
gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Edouard Martin, Marek Jurek, Jordi Solé, Caterina
Chinnici, Ruža Tomašić och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Maria
Gabriela Zoană, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Michaela
Šojdrová, Julie Ward och Seán Kelly.

Talare: Marianne Thyssen och Charles Goerens.

Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 4.7.2018.

19. Klimatdiplomati (debatt)
Betänkande om klimatdiplomati [2017/2272(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för miljö,
folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Arne Lietz och Jo Leinen (A8-0221/2018)

Arne Lietz och Jo Leinen redogjorde för betänkandet.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Francesc Gambús för PPE-gruppen, Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Jadwiga
Wiśniewska för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för
GUE/NGL-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Sirpa
Pietikäinen, Francisco Assis, Notis Marias, Julia Reid, Seán Kelly, som även besvarade en fråga
("blått kort") från Lynn Boylan, Mireille D'Ornano och Maria Spyraki.

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

Talare: Miguel Arias Cañete.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Arne Lietz och Jo Leinen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: punkt 11.12 i protokollet av den 3.7.2018.

20. FN:s generalförsamlings 73:e session (debatt)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 73:e
session [2018/2040(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Eugen Freund (A8-
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0230/2018)

Eugen Freund redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Ilhan
Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga
("blått kort") från Jo Leinen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Francisco José Millán
Mon, Andrejs Mamikins, Elmar Brok och Željana Zovko.

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

Talare: Miguel Arias Cañete och Eugen Freund.

Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 5.7.2018.

21. Städernas roll inom unionens institutionella ramar (kortfattad
redogörelse)
Betänkande om städernas roll inom unionens institutionella ramar [2017/2037(INI)] - Utskottet för
konstitutionella frågor. Föredragande: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

Kazimierz Michał Ujazdowski redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer,
Notis Marias och Michaela Šojdrová.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 3.7.2018.

22. Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella
rättigheter och skadeståndsansvar (kortfattad redogörelse)
Betänkande om friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och
skadeståndsansvar [2017/2007(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Joëlle Bergeron
(A8-0223/2018)

Joëlle Bergeron redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Notis Marias
och Marie-Christine Boutonnet.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.
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Omröstning: punkt 11.6 i protokollet av den 3.7.2018.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

23. 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:

Ivan Štefanec, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Mirosław Piotrowski, Izaskun Bilbao
Barandica, Jordi Solé, Neoklis Sylikiotis, Tiziana Beghin, Dobromir Sośnierz, Tomáš Zdechovský,
Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Lívia
Járóka, Wajid Khan, Notis Marias, Yana Toom, Stanislav Polčák, Răzvan Popa, Angel Dzhambazki,
Andrea Bocskor, Claudiu Ciprian Tănăsescu och Julie Ward.

24. Föredragningslista för nästa sammanträde
Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 624.394/OJMA).

25. Avslutande av sammanträdet
Sammanträdet avslutades kl. 22.49.

Klaus Welle Antonio Tajani
Generalsekreterare Talman
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