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EUROPA-PARLAMENTET

SESSIONEN 2018 - 2019 

Mødeperioden fra den 10. til 13. september 2018 

STRASBOURG 

PROTOKOL

MANDAG DEN 10. SEPTEMBER 2018

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen
Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 5. juli 2018, for genoptaget.

2. Åbning af mødet
Formanden åbnede mødet kl. 17.09.

3. Erklæring fra formanden
Formanden afgav en erklæring, hvori han nævnte de forskellige dramamatiske begivenheder, der
havde udspillet sig i de europæiske lande i løbet af sommeren, og som havde krævet mange ofre,
navnlig brandene i Grækenland og Sverige, sammenstyrtningen af Morandibroen i Genova og den
pludselige oversvømmelse i bjergstrømmen Raganello i regionen Calabrien. Han kondolerede på
Parlamentets vegne ofrenes familier. 

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde
Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

° 
° ° °  

Talere: Younous Omarjee om uafhængigheden af Parlamentets medlemmers mandat (formanden
svarede hende, at spørgsmålet ville rejst af Præsidiet på dets møde samme aften), Philippe Lamberts
og Gabriele Zimmer.

Andrey Kovatchev tog ordet og mindede om den trafikulykke, der havde krævet 16 ofre i Bulgarien
den 25. august 2018 (formanden tilsluttede sig hans udtalelser).
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Dobromir Sośnierz tog ordet.

5. Parlamentets sammensætning
Burkhard Balz havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning
fra den 1. september 2018.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4 konstaterede Parlamentet, at mandatet var
ledigt fra denne dato, og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom.

° 
° ° °  

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Salvatore Domenico Pogliese var blevet
valgt til posten som borgmester i kommunen Catane med virkning fra den 14. juli 2018. 

Parlamentet noterede sig, at dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 3, i akten om almindelige direkte
valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-
Parlamentet, og konstaterede, at hans mandat var blevet ledigt med virkning fra den 14. juli 2018.

° 
° ° °  

De kompetente estiske myndigheder havde meddelt, at Igor Gräzin var blevet medlem af Europa-
Parlamentet i stedet for Kaja Kallas  med virkning fra den 5. september 2018.

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Giovanni Miccichè var blevet medlem af
Europa-Parlamentet i stedet for Salvatore Domenico Pogliese med virkning fra den 19. juli 2018.
Eftersom Giovanni Miccichè imidlertid ikke inden for den fastsatte frist havde givet afkald på et
hverv, han udøvede i Italien, og som var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-
Parlamentet i overensstemmelse med national ret, havde de samme myndigheder efterfølgende
meddelt Parlamentet, at hans mandat ville ophøre med virkning fra den 20. august 2018. De havde
samtidig meddelt, at Innocenzo Leontini var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for
Giovanni Miccichè med virkning fra den 20. august 2018.

Parlamentet tog deres udnævnelse til efterretning.

Igor Gräzin og Innocenzo Leontini deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde
rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet,
eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet
en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af
Europa-Parlamentet.

6. Valgs prøvelse
På forslag af JURI besluttede Parlamentet at godkende Tilly Metzs mandat med virkning fra den 20.
juni 2018.

7. Udvalgenes og delegationernes sammensætning
Formanden havde fra Verts/ALE, PPE, ALDE-Gruppen og GUE/NGL-Gruppen modtaget følgende
anmodninger om udnævnelser:
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ECON: Daniel Caspary 

ITRE: Igor Gräzin

INTA: Christophe Hansen

Det Særlige Udvalg om Terrorisme: Eva Joly i stedet for Romeo Franz

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien: Dimitrios Papadimoulis i stedet for Kostas Chrysogonos

Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU: Christophe Hansen.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden
godkendelsen af denne protokol.

8. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling
(forretningsordenens artikel 69c)
Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf.
forretningsordenens artikel 69c, stk. 1: 

- JURI, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med
henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og
om ændring af direktiv 2012/30/EU (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)).
Ordfører: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- JURI, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om,
hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse
af fordringer (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Ordfører: Pavel Svoboda
(A8-0261/2018)

- ITRE, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ENISA, "EU's Agentur for Cybersikkerhed", om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om
cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om
cybersikkerhed") (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Ordfører: Angelika
Niebler (A8-0264/2018)

- TRAN, på grundlag af betænkningenom forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af direktiv 92/106/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret
godstransport mellem medlemsstaterne (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)).
Ordfører: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- EMPL, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets
direktiv 2010/18/EU (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Ordfører: David Casa
(A8-0270/2018)

- LIBE, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis
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statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de
tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-
0177/2016 – 2016/0139(COD)). Ordfører: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- LIBE, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og om
erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226
(COD)). Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- ECON, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 –
2017/0143(COD)). Ordfører: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- IMCO, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af EU's
harmoniseringslovgivning for produkter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426
og (EU) 2017/1369 og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF, 2009/48/EF,
2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU,
2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU og 2014/90/EU
(COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Ordfører: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- IMCO, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat (COM(2017)0796
– C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Ordfører: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske
grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden midnat i morgen, tirsdag den 11.
september 2018, skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes
under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der
ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede
forhandlinger.

9. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 2, havde
modtaget en anmodning fra INTA om at høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, for
at det kunne afgive en udtalelse om funktionen af de interne rådgivende grupper.

Denne anmodning om høring anses for at være blevet godtaget, medmindre en politisk gruppe eller
et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for 24 timer anmoder om, at den
sættes under afstemning.

10. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
Udvalget LIBE havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:
- Berigtigelse P8_TA(2017)0411(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
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2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og
udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der
passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og
udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af
Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 327 af 9.12.2017,
s. 20) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. oktober 2017 med
henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-
0135/2016 – 2016/0106(COD) - LIBE)

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for
vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave
tærskel, senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.

11. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige
lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
Formanden meddelte, at han sammen med Rådets formand havde undertegnet følgende retsakter,
der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens
almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr.
1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU)
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr.
966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for udvikling af den
europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i
Unionens forsvarsindustri (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integrerede landbrugsstatistikker og om ophævelse
af forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011 (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 -
2016/0389(COD))

Formanden meddelte, at han onsdag den 12. september 2018 sammen med Rådets formand ville
undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk system vedrørende
rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU)
nr. 515/2014, (EU) 2016/399 (EU), 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (00021/2018/LEX - C8-
0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/794 med henblik
på oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)
(00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD))

12. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens
artikel 128):
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— (O-000063/2018) af Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli
Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini og Joëlle Mélin, for ENVI, til
Rådet: Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og
affaldslovgivningen (B8-0036/2018)

— (O-000064/2018) af Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli
Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini og Joëlle Mélin, for ENVI, til
Kommissionen: Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og
affaldslovgivningen (B8-0037/2018).

13. Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne
dokumenter)
Der var indgivet følgende større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling
(forretningsordenens artikel 130b):

— (O-000062/2018) af Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Anerkendelse af
Europadagen som en helligdag med henblik på at fremme EU's værdier (B8-0038/2018)

14. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (C(2018)04209 - 2018/2800(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 9. juli 2018

henvist til kor. udv.  AFCO, PETI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 658/2014 for så vidt angår tilpasningen til inflationen af de gebyrbeløb, som skal betales til
Det Europæiske Lægemiddelagentur for udførelse af lægemiddelovervågningsaktiviteter i
forbindelse med humanmedicinske lægemidler (C(2018)04364 - 2018/2805(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. juli 2018

henvist til kor. udv.  ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for
så vidt angår depositarers opbevaringsopgaver (C(2018)04377 - 2018/2807(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. juli 2018

henvist til kor. udv.  ECON, JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/438 for så
vidt angår depositarers opbevaringsopgaver (C(2018)04379 - 2018/2806(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. juli 2018
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henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/61 om
supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for
kreditinstitutter (C(2018)04404 - 2018/2809(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som
præciserer kravene vedrørende governance og kontrolforanstaltninger for tilsynsbelagte stillere (C
(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for form og
indhold af ansøgningen om anerkendelse til den kompetente myndighed i referencemedlemsstaten
og om præsentationsformen for oplysningerne i underretningen til Den Europæiske Værdipapir- og
Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse
af minimumsindholdet af samarbejdsaftaler med kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige
rammer og tilsynsmæssige praksis anses for at være ækvivalente (C(2018)04427 - 2018/2814
(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for
overvågningsfunktionens procedurer og karakteristika (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere
fastlæggelse af, hvordan man sikrer, at inputdata er hensigtsmæssige og verificerbare, samt af de
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interne overvågnings- og verifikationsprocedurer, som administratoren af et kritisk eller væsentligt
benchmark skal sikre, at en stiller har på plads, når inputdata leveres af en frontoffice-funktion (C
(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som
præciserer elementerne i den adfærdskodeks, som skal udarbejdes af administratorer af benchmarks,
der bygger på inputdata fra stillere (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere
fastlæggelse af de kriterier, som kompetente myndigheder skal tage hensyn til i deres vurdering af,
hvorvidt administratorer af væsentlige benchmarks skal anvende bestemte krav (C(2018)04434 -
2018/2812(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere
fastlæggelse af, hvilke oplysninger administratorer af kritiske eller væsentlige benchmarks skal give
om den metodologi, der anvendes til fastlæggelse af benchmarket, den interne gennemgang og
godkendelse af metodologien samt om procedurerne for væsentlige ændringer i metodologien (C
(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de
oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om godkendelse og i en ansøgning om registrering (C
(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som
præciserer indholdet af den benchmarkerklæring, som administratoren af et benchmark skal
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offentliggøre, samt de tilfælde, hvor ajourføringer er påkrævet (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af listen over sygdomme i bilag II til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 om overførbare dyresygdomme og om ændring
og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (C(2018)04785
- 2018/2835(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2018

henvist til kor. udv.  AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til
supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Pakistan tilføjes til
skemaet i bilagets punkt I (C(2018)05006 - 2018/2836(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2018

henvist til kor. udv.  ECON, LIBE

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for
så vidt angår visse bestemmelser om forgrønnelsesmetoder fastsat ved Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (C(2018)04236 - 2018/2798(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 9. juli 2018

Forlængelse af indsigelsesfristen med yderligere 2 måned(er) på Parlamentets anmodning.

henvist til kor. udv.  AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr.
543/2011 for så vidt angår handelsnormer for frugt og grøntsager (C(2018)04349 - 2018/2808
(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. juli 2018

Forlængelse af indsigelsesfristen med yderligere 2 måned(er) på Parlamentets anmodning.

henvist til kor. udv.  AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til forordning (EU) nr. 515/2014,
hvad angår tildelingen af ekstra midler fra EU-budgettet til gennemførelsen af ind- og
udrejsesystemet (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))
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Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018

Forlængelse af indsigelsesfristen med yderligere 2 måned(er) på Parlamentets anmodning.

henvist til kor. udv.  LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning
(EU) nr. 1042/2014 af 25. juli 2014 om supplerende bestemmelser til forordning (EU) nr. 514/2014
med hensyn til udpegelsen af de ansvarlige myndigheder og disses forvaltnings- og kontrolopgaver
og med hensyn til revisionsmyndighedernes status og forpligtelser C(2018)02857 - 2018/2705
(DEA)

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. maj 2018

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder yderligere på Rådets anmodning.

henvist til kor. udv.  LIBE

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det
kompetente udvalgs anmodning

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som
præciserer kravene vedrørende governance og kontrolforanstaltninger for tilsynsbelagte stillere (C
(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018 på det
kompetente udvalgs anmodning.

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for form og
indhold af ansøgningen om anerkendelse til den kompetente myndighed i referencemedlemsstaten
og om præsentationsformen for oplysningerne i underretningen til Den Europæiske Værdipapir- og
Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018 på det
kompetente udvalgs anmodning.

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse
af minimumsindholdet af samarbejdsaftaler med kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige
rammer og tilsynsmæssige praksis anses for at være ækvivalente (C(2018)04427 - 2018/2814
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(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018 på det
kompetente udvalgs anmodning.

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for
overvågningsfunktionens procedurer og karakteristika (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018 på det
kompetente udvalgs anmodning.

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere
fastlæggelse af, hvordan man sikrer, at inputdata er hensigtsmæssige og verificerbare, samt af de
interne overvågnings- og verifikationsprocedurer, som administratoren af et kritisk eller væsentligt
benchmark skal sikre, at en stiller har på plads, når inputdata leveres af en frontoffice-funktion (C
(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018 på det
kompetente udvalgs anmodning.

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som
præciserer elementerne i den adfærdskodeks, som skal udarbejdes af administratorer af benchmarks,
der bygger på inputdata fra stillere (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018 på det
kompetente udvalgs anmodning.

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere
fastlæggelse af de kriterier, som kompetente myndigheder skal tage hensyn til i deres vurdering af,
hvorvidt administratorer af væsentlige benchmarks skal anvende bestemte krav (C(2018)04434 -
2018/2812(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018 på det
kompetente udvalgs anmodning.

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
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forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere
fastlæggelse af, hvilke oplysninger administratorer af kritiske eller væsentlige benchmarks skal give
om den metodologi, der anvendes til fastlæggelse af benchmarket, den interne gennemgang og
godkendelse af metodologien samt om procedurerne for væsentlige ændringer i metodologien (C
(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018 på det
kompetente udvalgs anmodning.

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de
oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om godkendelse og i en ansøgning om registrering (C
(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018 på det
kompetente udvalgs anmodning.

henvist til kor. udv.  ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som
præciserer indholdet af den benchmarkerklæring, som administratoren af et benchmark skal
offentliggøre, samt de tilfælde, hvor ajourføringer er påkrævet (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2018 på det
kompetente udvalgs anmodning.

henvist til kor. udv.  ECON

15. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i
forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om
specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationer for visse sorbitanestere
(sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495))
(D055959/03 – 2018/2788(RPS) - frist: 5. september 2018)
henvist til kor. udv. ENVI 

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår
carminer (carminsyre, cochenille) (E 120) - frist: 5. september 2018) 
henvist til kor. udv. ENVI 

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår
anvendelsen af lavsubstitueret hydroxypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud (D056136/03 –
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2018/2794(RPS) - frist: 6. september 2018) 
henvist til kor. udv. ENVI 

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (D049821/02 - 2018/2801(RPS) -
frist: 7. oktober 2018)
henvist til kor. udv.  ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så
vidt angår octylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - frist: 18.
september 2018)
henvist til kor. udv.  ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår fødevarekategori 17 og anvendelsen af
fødevaretilsætningsstoffer i kosttilskud (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - frist: 18. september 2018)
henvist til kor. udv.  ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF)
nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 med henblik på at forbedre
typegodkendelsesprøvning og -procedurer for lette personbiler og lette erhvervskøretøjer med
hensyn til emission, herunder vedrørende overensstemmelse efter ibrugtagning og emission ved
faktisk kørsel og indførelse af anordninger til overvågning af forbruget af brændstof og elektrisk
energi (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - frist: 7. oktober 2018)
henvist til kor. udv.  IMCO
rådg.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54)

- Udkast til Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet for referenceåret 2019
(D056425/01 - 2018/2803(RPS) - frist: 10. oktober 2018)
henvist til kor. udv.  ITRE

- Kommissionens forordning om godkendelse af en ændring af den tekniske dokumentation for en i
bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 registreret geografisk betegnelse for spiritus, der har givet
anledning til ændring af betegnelsens hovedspecifikationer "Ron de Guatemala" (GB) (D056624/02
- 2018/2796(RPS) - frist: 7. oktober 2018)
henvist til kor. udv.  ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og
2014/893/EU for så vidt angår gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-
miljømærket til bestemte produkter og de tilhørende vurderings- og verifikationskrav (D056671/02
- 2018/2795(RPS) - frist: 7. oktober 2018)
henvist til kor. udv.  ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af visse aromastoffer fra EU-listen (D056880/02 -
2018/2824(RPS) - frist: 18. oktober 2018)
henvist til kor. udv.  ENVI
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- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår coffein og theobromin (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - frist:
18. september 2018)
henvist til kor. udv.  ENVI

- Kommissionens afgørelse om sektorreferencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse,
sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for bilindustrien, jf.
forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for
miljøledelse og miljørevision (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - frist: 17. oktober 2018)
henvist til kor. udv.  ENVI

- Kommissionens afgørelse om sektorreferencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse,
sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for
fremstillingssektoren for elektrisk og elektronisk udstyr, jf. forordning (EF) nr. 1221/2009 om
organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision
(EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - frist: 17. oktober 2018)
henvist til kor. udv.  ENVI

- Kommissionens afgørelse om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til smøremidler
(D057036/02 - 2018/2827(RPS) - frist: 18. oktober 2018)
henvist til kor. udv.  ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - frist: 10. oktober
2018)
henvist til kor. udv.  ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for abamectin,
acibenzolar-S-methyl, clopyralid, emamectin, fenhexamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, isofetamid,
Pasteuria nishizawae Pn1 og talkum E 553b i eller på visse produkter (D057182/02 - 2018/2830
(RPS) - frist: 26. september 2018)
henvist til kor. udv.  ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III og V til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for diphenylamin og
oxadixyl i eller på visse produkter (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - frist: 26. september 2018)
henvist til kor. udv.  ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for penoxsulam,
triflumizol og triflumuron i eller på visse produkter (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - frist: 26.
september 2018)
henvist til kor. udv.  ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for
kemikalier (REACH) for så vidt angår bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), dibutylphthalat (DBP),
benzylbutylphthalat (BBP) og diisobutylphthalat (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - frist: 26.
oktober 2018)
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henvist til kor. udv.  ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54) IMCO (forretningsordenens artikel 54) 

- Kommissionens forordning om berigtigelse af bilag IV, VI og VII til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 om markedsføring og anvendelse af foder og om berigtigelse
af visse sprogudgaver af bilag II, IV, V og VI til samme forordning (D057240/02 - 2018/2837(RPS)
- frist: 23. november 2018)
henvist til kor. udv.  AGRI

- Kommissionens forordning om registrering af en geografisk betegnelse for spiritus i bilag III til
forordning (EF) nr. 110/2008 "Карнобатска гроздова ракия"/"Гроздова ракия от
Карнобат"/"Karnobatska grozdova rakya"/"Grozdova rakya ot Karnobat" (GB) (D057667/01 -
2018/2832(RPS) - frist: 26. oktober 2018)
henvist til kor. udv.  ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om registrering af en geografisk betegnelse for spiritus i bilag III til
forordning (EF) nr. 110/2008 "Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte"
(GB) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - frist: 26. oktober 2018)
henvist til kor. udv.  ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54)

16. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og
beslutninger
Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra
mødeperioderne februar II, april, maj I og maj II 2018 forelå på Europarl.

17. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr.
1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr.
1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt
angår fiskerikontrol (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og
artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
om dette forslag.

henvist til: kor.udv. : PECH
rådg.udv. : ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr.
1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes domstole om bevisoptagelse
på det civil- og handelsretlige område (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville
høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til: kor.udv. : JURI
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- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige
dokumenter i civile eller kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) (COM(2018)0379 - C8-
0243/2018 - 2018/0204(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og
artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
om dette forslag.

henvist til: kor.udv. : JURI

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for
interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl
og migration) og om ændring af [forordning (EU) 2018/XX [Eurodac-forordningen], forordning
(EU) 2018/XX [forordningen om SIS på retshåndhævelsesområdet], forordning (EU) 2018/XX
[ECRIS-TCN-forordningen] og forordning (EU) 2018/XX [eu-LISA forordning] (COM(2018)0480
- C8-0293/2018 - 2017/0352(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og
artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
om dette forslag.

henvist til: kor.udv. : LIBE
rådg.udv. : AFET, BUDG

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for
interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets
afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning
(EU) 2016/399, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2018/XX [forordningen om ETIAS],
forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på området ind- og udrejsekontrol] og forordning
(EU) 2018/XX [forordningen om eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og
artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
om dette forslag.

henvist til: kor.udv. : LIBE
rådg.udv. : AFET, BUDG

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 2015/1588 af 13. juli 2015
om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse
former for horisontal statsstøtte (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

henvist til: kor.udv. : ECON

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår indførelsen af de
detaljerede tekniske foranstaltninger for den konkrete anvendelse af det endelige momssystem for
beskatning af handel mellem medlemsstaterne (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164
(CNS))

henvist til: kor.udv. : ECON

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt
samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register (COM
(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

henvist til: kor.udv. : ECON

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at
acceptere Ecuadors og Ukraines tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige
virkninger af internationale børnebortførelser (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277
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(NLE))
henvist til: kor.udv. : JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Cypern, Det Forenede Kongerige, Kroatien,
Luxembourg, Portugal, Rumænien og Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Den
Dominikanske Republiks tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af
internationale børnebortførelser (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

henvist til: kor.udv. : JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Rumænien og Østrig til i Den Europæiske Unions
interesse at acceptere Honduras' tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige
virkninger af internationale børnebortførelser (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278
(NLE))

henvist til: kor.udv. : JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Luxembourg, Rumænien og Østrig til i Den
Europæiske Unions interesse at acceptere Hvideruslands og Usbekistans tiltrædelse af
Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (COM
(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE))

henvist til: kor.udv. : JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om associering af de oversøiske lande og territorier med Den
Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og
Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side ("associeringsafgørelsen") (COM(2018)0461 -
C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS))

henvist til: kor.udv. : DEVE
rådg.udv. : BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Forslag til Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs forsknings-
og uddannelsesprogram for perioden 2021-2025, som komplementerer Horisont Europa –
rammeprogrammet for forskning og innovation (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226
(NLE))

henvist til: kor.udv. : ITRE
rådg.udv. : BUDG

- Forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning for punktagfiter (omarbejdning) (COM(2018)
0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

henvist til: kor.udv. : ECON
rådg.udv. : ITRE, IMCO

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om
et økonomisk partnerskab (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

henvist til: kor.udv. : INTA
rådg.udv. : ENVI, TRAN, AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens indsats efter tiltrædelsen af
Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser
(COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville
høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til: kor.udv. : JURI
rådg.udv. : INTA, ENVI, AGRI
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- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009
for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (COM(2018)0567 - C8-0384/2018
- 2018/0298(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og
artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
om dette forslag.

henvist til: kor.udv. : TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr.
1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Union (COM(2018)0568 - C8-
0385/2018 - 2018/0299(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og
artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
om dette forslag.

henvist til: kor.udv. : TRAN
rådg.udv. : BUDG, ITRE, REGI

- Forslag til Rådets direktiv om indførelse af et EU-nødpas og om ophævelse af afgørelse
96/409/FUSP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

henvist til: kor.udv. : LIBE
rådg.udv. : AFET, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-
2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

henvist til: kor.udv. : PECH
rådg.udv. : DEVE, BUDG

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Irlands elektroniske udveksling af fingeraftryksdata
(11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS))

henvist til: kor.udv. : LIBE

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Irland af DNA-
oplysninger (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS))

henvist til: kor.udv. : LIBE

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Kroatiens elektroniske udveksling af
fingeraftryksdata (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS))

henvist til: kor.udv. : LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelses- og
håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for
Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2115/2005
og Rådets forordning (EF) nr. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville
høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til: kor.udv. : PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for
Tilpasning til Globaliseringen efter en ansøgning fra Nederlandene — EGF/2018/001
NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220
(BUD))
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henvist til: kor.udv. : BUDG
rådg.udv. : EMPL, REGI

- Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af programmet for nuklear dekommissionering af
Ignalina-atomkraftværket i Litauen (Ignalina-programmet) og om ophævelse af Rådets forordning
(EU) nr. 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE))

henvist til: kor.udv. : ITRE
rådg.udv. : BUDG

2) fra udvalgene

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ændring 1 til
samarbejdsmemorandum NAT-I-9406 mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union
(05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)) - ITRE udvalg - Ordfører: Rolandas Paksas (A8-
0214/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers
tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361
(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv
2014/59/EU for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og
rekapitaliseringskapacitet og om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/47/EF, 2012/30/EU,
2011/35/EU, 2005/56/EF, 2004/25/EF og 2007/36/EF (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 -
2016/0362(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske
borgerinitiativ (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) - AFCO udvalg - Ordfører:
György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Betænkning om ligebehandling af sprog i en digital tidsalder (2018/2028(INI)) - CULT udvalg -
Ordfører: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Betænkning om strategipakken for offentlige udbud (2017/2278(INI)) - IMCO udvalg - Ordfører:
Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Betænkning om indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland (2017/2225(INI)) -
REGI udvalg - Ordfører: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Betænkning om et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU (2017/2257(INI)) -
TRAN udvalg - Ordfører: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko,
eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsselskaber, store
eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012
(COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Peter
Simon (A8-0242/2018)
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- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv
2013/36/EU med hensyn til fritagne enheder, finansielle holdingselskaber, blandede finansielle
holdingselskaber, aflønning, tilsynsforanstaltninger og -beføjelser og
kapitalbevaringsforanstaltninger (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)) - ECON
udvalg - Ordfører: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af specifikke foranstaltninger for Grækenland i henhold til
forordning 2015/1839 (2018/2038(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det
digitale indre marked (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) - JURI udvalg -
Ordfører: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Betænkning om gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene:
skove (2018/2003(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

- Betænkning om et forslag om at opfordre Rådet til i henhold til artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den
Europæiske Union, at fastslå, der er en klar fare for, at Ungarn groft overtræder de værdier, som
Unionen bygger på (2017/2131(INL)) - LIBE udvalg - Ordfører: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Betænkning om status for forbindelserne mellem EU og USA (2017/2271(INI)) - AFET udvalg -
Ordfører: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Betænkning om status for forbindelserne mellem EU og Kina (2017/2274(INI)) - AFET udvalg -
Ordfører: Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets
beslutning 2003/17/EF for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i
Brasilien, af afgrøder til formering af frø af foderplanter og afgrøder til formering af sædekorn og
ligestillingen af frø af foderplanter og sædekorn, der er produceret i Brasilien, og for så vidt angår
ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Moldova, af afgrøder til formering af
sædekorn, afgrøder til formering af grøntsagsfrø og afgrøder til formering af frø af olie- og
spindplanter og ligestillingen af sædekorn, grøntsagsfrø og frø af olie- og spindplanter, der er
produceret i Moldova (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) - AGRI udvalg -
Ordfører: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af
lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og
Canada på den anden side (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - TRAN udvalg -
Ordfører: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
forordning (EF) nr. 110/2008 for så vidt angår nominelle mængder til markedsføring i Unionen af
destilleret shochu fremstillet ved pot still og aftappet i Japan (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 -
2018/0097(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters
vegne af en protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske
Fællesskab og dets medlemsstater for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den
Europæiske Union (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)) - TRAN udvalg - Ordfører:
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Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Betænkning om en europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens (2017/2254
(INI)) - ENVI udvalg - Ordfører: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det
Europæiske Atomenergifællesskab (2019-2020), som komplementerer Horisont 2020 –
rammeprogram for forskning og innovation (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) -
ITRE udvalg - Ordfører: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv
92/106/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem
medlemsstaterne (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører:
Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles
merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder (COM(2018)0021 -
C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Tom Vandenkendelaere (A8-
0260/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om, hvilken lovgivning
der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer (COM
(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Pavel Svoboda (A8-
0261/2018)

- Betænkning om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi (2018/2035(INI)) - ENVI udvalg -
Ordfører: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Betænkning om forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med
finansielle tjenesteydelser (2017/2253(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Brian Hayes (A8-
0263/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ENISA, "EU's
Agentur for Cybersikkerhed", om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om
cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om
cybersikkerhed") (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører:
Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Betænkning om foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på
arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU (2018/2055(INI)) - FEMM udvalg -
Ordfører: Pina Picierno (A8-0265/2018)

- Betænkning om fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder (2018/2054(INI)) - REGI
udvalg - Ordfører: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

- Betænkning om to forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked (2018/2008(INI)) - IMCO
udvalg - Ordfører: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

- Betænkning om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler
(2017/2128(INI)) - ENVI udvalg - Ordfører: Pavel Poc (A8-0268/2018)
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- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for
forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere
effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af
direktiv 2012/30/EU (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - JURI udvalg -
Ordfører: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem
arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv
2010/18/EU (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører:
David Casa (A8-0270/2018)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive
stoffer N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropancarboxamid (cyclopropylfentanyl)
og 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid (methoxyacetylfentanyl)
kontrolforanstaltninger (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører:
Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den
Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland,
Litauen og Polen (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) - BUDG udvalg -
Ordfører: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2018
for regnskabsåret 2018, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions
Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen
(11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Siegfried Mureşan
(A8-0273/2018)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts
indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Albanien (08688/2018 - C8-0251/2018 -
2018/0807(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

18. Arbejdsplan
Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden  september 2018 (PE 626.050/PDOJ) var
omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149):

Mandag

Anmodning fra ECR-Gruppen om som femte punkt på dagsordenen om eftermiddagen efter
forhandlingen om betænkningen af Pascal Arimont (A8-0244/2018) om de "Særlige foranstaltninger
over for Grækenland" (punkt 29 i PDOJ) at opføre en redegørelse fra Kommissionen om "Brandene
ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats".  

Taler: Notis Marias for ECR-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som femte punkt på dagsordenen om eftermiddagen efter
forhandlingen om betænkningen af Pascal Arimont (A8-0244/2018) om de "Særlige foranstaltninger
over for Grækenland" " (punkt 29 i PDOJ) at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om
sur "De seneste skovbrande i den østlige Attika-region". Forhandlingen ville blive afsluttet med
fremsættelsen af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning torsdag. 
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Taler: Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Talere: Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, som anmodede om, at forhandlingens emne skulle
udvides til også at omfatte de brande, der havde ramt andre lande end Grækenland, Sofia Sakorafa,
og Notis Marias, sidstnævnte for at gentage sin anmodning.

Ved AN (265 for, 23 imod, 7 hverken/eller), godkendte Parlamentet anmodningen fra ECR-
Gruppen. 

Ved AN (146 for, 137 imod, 13 hverken/eller), godkendte Parlamentet anmodningen fra GUE/NGL-
Gruppen. 

Følgende frister for indgivelse var blevet fastsat: 

beslutningsforslag: tirsdag den 11. september 2018, 12:00 

ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 12. september 2018, 12:00 

ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 12. september 2018, 13:00 

anmodninger om særskilt afstemning og opdelt afstemning: onsdag den 12. september 2018, 19:00. 

Tirsdag

Anmodning fra S&D-Gruppen om som sjette punkt på dagsordenen om eftermiddagen at opføre en
redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Truslen om nedrivning af Khan el-Ahmar og andre
beduilandsbyer". Forhandlingen ville blive afsluttet med fremsættelsen af beslutningsforslag, der
ville blive sat under afstemning torsdag. 

Taler: Soraya Post for S&D-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (168 for, 105 imod, 15 hverken/eller).

Følgende frister for indgivelse var blevet fastsat: 

beslutningsforslag: tirsdag den 11. september 2018, 12:00 

ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 12. september 2018, 12:00 

ændringsforslag aux fælles beslutningsforslag: onsdag den 12. september 2018, 13:00 

anmodningen om særskilt afstemning og opdelt afstemning: onsdag den 12. september 2018, 19:00. 

Talere: Philippe Lamberts, der anmodede om, at rådsformandskabet skulle være til stede ved
forhandlingen om situationen i Ungarn (punkt 19 i PDOJ) (formanden svarede, at denne beslutning
henhørte under Rådet), Marek Jurek og Maria João Rodrigues (en repræsentant for Rådet
tilkendegav, at rådsformandskabet ville være til stede under forhandlingen).

Onsdag
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Ingen ændringer.
Torsdag

Ingen ændringer.
° 

° ° °  

Arbejdsplanen fastsattes således.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

19. Det Europæiske Solidaritetskorps ***I (forhandling)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige
rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013,
forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013,
forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 -
2017/0102(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel forelagde betænkningen.

Talere: Brando Benifei (ordfører for udtalelse fra EMPL) og Eleonora Forenza (ordfører for
udtalelse fra ENVI).

Taler: Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Talere: Tiemo Wölken (ordfører for udtalelse fra BUDG), Krzysztof Hetman (ordfører for udtalelse
fra REGI), Czesław Adam Siekierski (ordfører for udtalelse fra AGRI), Michaela Šojdrová for PPE-
Gruppen, Julie Ward for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, María Teresa Giménez
Barbat for ALDE-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Isabella Adinolfi for
EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick
O'Flynn og Franz Obermayr.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Georgios Epitideios, Eleftherios
Synadinos og Krisztina Morvai.

Talere: Tibor Navracsics og Helga Trüpel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.11 i protokollen af 11.9.2018.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand
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20. Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og
overordnet målsætning ***I (forhandling)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning
(EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og
tilpasse dens overordnede målsætning [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] -
Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić forelagde betænkningen.

Taler: Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Csaba Sógor (ordfører for udtalelse fra EMPL), Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen,
Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Terry Reintke for
Verts/ALE-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen,
Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Louis-Joseph Manscour og Matthijs van Miltenburg.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Krisztina
Morvai.

Talere: Valdis Dombrovskis og Ruža Tomašić.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.12 i protokollen af 11.9.2018.

21. Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland
(forhandling)
Betænkning om indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland [2017/2225(INI)] -
Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Derek Vaughan forelagde betænkningen.

Taler: Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Andrey Novakov for PPE-Gruppen, John Howarth for S&D-Gruppen, James Nicholson for
ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Martina
Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Lambert van Nistelrooij og Joachim
Zeller.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Izaskun Bilbao Barandica og Julie Ward.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Corina Crețu og Derek Vaughan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.
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Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 11.9.2018.

22. Særlige foranstaltninger over for Grækenland (forhandling)
Betænkning om gennemførelse af særlige foranstaltninger over for Grækenland i henhold til
forordning (EU) 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Pascal
Arimont (A8-0244/2018)

Pascal Arimont forelagde betænkningen.

Taler: Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Maria Spyraki for PPE-Gruppen, Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, Notis Marias for
ECR-Gruppen, Iskra Mihaylova for ALDE-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Jean-
Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Lambert van Nistelrooij og
Konstantinos Papadakis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Dimitrios Papadimoulis, Georgios
Epitideios og Krisztina Morvai.

Talere: Corina Crețu og Pascal Arimont.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 11.9.2018.

23. Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's
indsats (forhandling) 
Redegørelse ved Kommissionen: Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og
EU's indsats (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Maria Spyraki for PPE-Gruppen, Miltiadis Kyrkos for S&D-Gruppen, Notis Marias for
ECR-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Lambert van Nistelrooij, Sofia
Sakorafa og Georgios Kyrtsos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis,
Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios og Konstantinos Papadakis.

Taler: Corina Crețu.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i
overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2. 
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.8 i protokollen af 13.9.2018.
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24. Muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme
sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet (kortfattet
forelæggelse)
Betænkning om muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader
og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet [2017/2277(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og
Sociale Anliggender. Ordfører: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Jana Žitňanská foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Georgios Epitideios,
Stanislav Polčák, Krisztina Morvai og Maria Grapini.

Taler: Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 i protokollen af 11.9.2018.

25. Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og
seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det
politiske liv i EU (kortfattet forelæggelse)
Betænkning om foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på
arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU [2018/2055(INI)] - Udvalget om
Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pina Picierno foretog forelæggelsen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Georgios
Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Krisztina Morvai og Maria
Gabriela Zoană.

Taler: Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.14 i protokollen af 11.9.2018.

26. Forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og
kontrol med finansielle tjenesteydelser (kortfattet forelæggelse)
Betænkning om forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med
finansielle tjenesteydelser [2017/2253(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Brian Hayes
(A8-0263/2018)

Brian Hayes foretog forelæggelsen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Jonás Fernández.
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Taler: Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 11.9.2018.

27. Ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder (kortfattet
forelæggelse)
Betænkning om ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder [2018/2028(INI)] - Kultur- og
Uddannelsesudvalget. Ordfører: Jill Evans (A8-0228/2018)

Jill Evans foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Helga Stevens, Maria Lidia Senra Rodríguez,
Algirdas Saudargas og Michaela Šojdrová.

Taler: Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.15 i protokollen af 11.9.2018.

28. Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i
udviklingslandene: skove (kortfattet forelæggelse)
Betænkning om gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove
[2018/2003(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Heidi Hautala foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Kateřina Konečná, Jean-Luc Schaffhauser og
Maria Arena.

Taler: Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.16 i protokollen af 11.9.2018.

29. Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder (kortfattet
forelæggelse)
Betænkning om fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder [2018/2054(INI)] -
Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Krzysztof Hetman foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Daniel Buda, Maria Grapini og Aleksander Gabelic. 

Taler: Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.
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Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 11.9.2018.

30. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager 
Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk
vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic,
Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Pál Csáky, Maria Gabriela Zoană,
Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Zoltán Balczó, László Tőkés, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina
Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Michaela
Šojdrová, Neena Gill, Andrea Bocskor, Michela Giuffrida og Anna Záborská.

31. Dagsorden for næste møde
Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 626.050/OJMA).

32. Hævelse af mødet
Formanden hævede mødet kl. 22.59.

Klaus Welle Antonio Tajani
generalsekretær formand
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Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini,  Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno,
Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri,  Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa,
Post,  Preda, Pretzell,  Preuß, Procter, Proust,  Punset,  Quisthoudt-Rowohl,  Radev, Radoš,  Radtke,
Rangel,  Rebega,  Reda,  Regner,  Reimon,  Reintke,  Revault  d'Allonnes  Bonnefoy, Ries,  Riquet,
Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin,
Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra,
Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli,
Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin,
Schreijer-Pierik,  Schuster,  Scottà,  Sehnalová,  Selimovic,  Senra  Rodríguez,  Sernagiotto,  Serrão
Santos,  Seymour,  Siekierski,  Silva  Pereira,  Simon  Peter, Simon  Siôn,  Sippel,  Škripek,  Škrlec,
Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty,
Štefanec,  Štětina,  Stevens,  Stihler,  Stolojan,  Stuger,  Šuica,  Sulík,  Šulin,  Svoboda,  Swinburne,
Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel,
Tarabella,  Tarand,  Taylor,  Telička,  Theocharous,  Thomas,  Thun  und  Hohenstein,  Toia,  Tőkés,
Tomaševski,  Tomašić, Tomc,  Toom, Tošenovský,  Trebesius,  Tremosa  i  Balcells,  Troszczynski,
Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere,
Vajgl,  Valcárcel  Siso,  Vălean,  Valenciano,  Valero,  Valli,  Vallina,  Vana,  Van  Brempt,
Vandenkendelaere,  Van Orden,  Vaughan, Vautmans,  Vehkaperä,  Vergiat,  Verheyen, Viegas,  Vieu,
Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von
Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler
Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni,
Zanonato,  Zarianopoulos,  Zdechovský,  Zdrojewski,  Zeller,  Zemke,  Zijlstra,  Zīle,  Zimmer,
Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol  Guzmán,  Atkinson,  Boştinaru,  Crowley,  Finch,  Händel,  Karlsson,  Monteiro  de  Aguiar,
Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez
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