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Lopende werkzaamheden

Kredietoverschrijving INFO 01/2018 - Afdeling III – Commissie
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2018/2242(GBD)

ten principale

BUDG

Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2018/0103(COD)

Andrejs MAMIKINS [S&D]

LIBE

ten principale
Voorstel tot kredietoverschrijving INF 3/2017 - SEAE
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2017/2267(GBD)

ten principale

BUDG

Voorstel tot kredietoverschrijving INF 8/2016 - Comité van de Regio's
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2016/2287(GBD)

ten principale

BUDG

Kredietoverschrijving - Begrotingsjaar 2016 - Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2016/2207(GBD)

ten principale

BUDG

Kennisgeving van de indiening van een bouwproject (uitbreiding van de kantoorruimte) door
het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2016/2091(GBD)

ten principale

BUDG

Overeenkomsten voor de online verkoop van goederen en andere vormen van verkoop op
afstand van goederen
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2015/0288(COD)

Pascal ARIMONT [PPE]

IMCO

ten principale, nauwere samenwerking
Kredietoverschrijving begroting 2015 - Voorzieningsagentschap van Euratom (AA)
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2015/2333(GBD)

ten principale

BUDG

Kredietoverschrijving begroting 2015 - Voorzieningsagentschap van Euratom (AA)
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2015/2314(GBD)

ten principale

BUDG

Huur van kantoorruimte voor de delegatie van de Europese Unie in China - EDEO
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
ten principale
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2015/2308(GBD)
BUDG

2

Service européen pour l'action extérieure - Proposition d'établissement de l'UE en Somalie
(Article 203)
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2015/2300(GBD)

ten principale

BUDG

Kredietoverschrijving 1/2015 - BEREC-Bureau
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2015/2145(GBD)

ten principale

BUDG

Kredietoverschrijving 2/2014 - BEREC-bureeau
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2015/2030(GBD)

ten principale

BUDG

European Union regulatory fitness and subsidiarity and proportionality - report on Better Law
Making for the years 2017 and 2018
Procedure initiatiefverslag

2019/2133(INI)

ten principale

JURI

Monitoring the application of European Union law 2017 and 2018
Procedure initiatiefverslag

2019/2132(INI)

ten principale

JURI

Protection of the European Union's finacial interests - combating fraud - annual report 2018
Procedure initiatiefverslag

2019/2128(INI)

ten principale

CONT

Control of the financial activities of the European Investment Bank - annual report 2018
Procedure initiatiefverslag

2019/2127(INI)

ten principale

CONT

Financial activities of the European Investment Bank - annual report 2019
Procedure initiatiefverslag

2019/2126(INI)

ten principale, nauwere samenwerking

BUDG

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU)
2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische
reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, de sponsor en de SSPE
beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/2889(DEA)
ECON

Protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische
tonijnen
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale
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2019/0225(NLE)
PECH

3

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening
(EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds
voor asiel, migratie en integratie
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/2874(DEA)
LIBE

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening
(EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel
van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de
buitengrenzen en visa
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/2873(DEA)
LIBE

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/833
van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van instandhoudings- en
handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de
Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/2872(DEA)
PECH

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1076
van het Europees Parlement en de Raad teneinde de Unie der Comoren op te nemen in
bijlage I
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/2871(DEA)
INTA

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum van toepassing van sommige
bepalingen van de Richtlijnen 91/496/EEG, 97/78/EG en 2000/29/EG
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale, nauwere samenwerking

2019/2869(DEA)
ENVI

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor specifieke officiële controles
van bepaalde categorieën dieren en goederen, maatregelen die na de uitvoering van die
controles moeten worden genomen, en bepaalde categorieën dieren en goederen die
vrijgesteld zijn van officiële controles aan grenscontroleposten
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale, nauwere samenwerking

2019/2868(DEA)
ENVI

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU, Euratom)
2019/1197 wat betreft de termijnen waarbinnen het Verenigd Koninkrijk zou moeten voldoen
aan de voorwaarden om voor financiering door de Unie in aanmerking te komen na zijn
terugtrekking uit de Unie
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/2866(DEA)
BUDG

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de uitvoering van specifieke
officiële controles van houten verpakkingsmateriaal, de kennisgeving van bepaalde
zendingen en de te nemen maatregelen in geval van niet-naleving
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale, nauwere samenwerking
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2019/2865(DEA)
ENVI
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Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor officiële controles
van zendingen van dieren en goederen bij doorvoer, overlading en verder vervoer door de
Unie, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 798/2008, (EG) nr. 1251/2008, (EG)
nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011 en (EU) nr. 28/2012
van de Commissie, Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 van de Commissie, en
Beschikking 2007/777/EG van de Commissie
Procedures voor gedelegeerde handelingen

2019/2867(DEA)

ten principale, nauwere samenwerking

ENVI

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de regels voor de gevallen waarin en
de voorwaarden waaronder op controlepunten overeenstemmingscontroles en materiële
controles op bepaalde goederen kunnen worden uitgevoerd, en voor de gevallen waarin en
de voorwaarden waaronder documentencontroles op afstand van de grenscontroleposten
kunnen worden uitgevoerd
Procedures voor gedelegeerde handelingen

2019/2864(DEA)

ten principale, nauwere samenwerking

ENVI

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde categorieën dieren en
goederen die van officiële controles aan grenscontroleposten zijn vrijgesteld, en specifieke
controles van de persoonlijke bagage van passagiers en van kleine zendingen goederen die
aan natuurlijke personen worden gezonden en niet bestemd zijn om in de handel te worden
gebracht en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011
Procedures voor gedelegeerde handelingen

2019/2863(DEA)

ten principale, nauwere samenwerking

ENVI

Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het
Europees Parlement en de Raad wat betreft het voor nalevingscontrole te selecteren
percentage registratiedossiers
Regelgevingsprocedure met toetsing

2019/2862(RPS)

ten principale, nauwere samenwerking

ENVI

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: verlening van een vergunning voor
het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn
geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307
× GA21 en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee,
drie, vier of vijf van de "events" Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 en GA21
Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115

2019/2860(RSP)

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja
HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

ENVI

ten principale
Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: verlening van een vergunning voor
het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn
geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS40278-9 en de subcombinaties MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 ×
DAS-40278-9 en NK603 × DAS-40278-9
Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115

2019/2859(RSP)

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja
HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

ENVI

ten principale
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Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: verlenging van de vergunning voor
het in de handel brengen van producten die het genetisch gemodificeerde koolzaad T45
(ACS-BNØØ8-2) bevatten of daarmee zijn geproduceerd als gevolg van commercialisering
van dit koolzaad in derde landen tot 2005
Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115

2019/2858(RSP)

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja
HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

ENVI

ten principale
Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: verlenging van de vergunning voor
het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn
geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 89788 (MON-89788-1)
Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115

2019/2857(RSP)

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja
HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

ENVI

ten principale
Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: verlenging van de vergunning voor
het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn
geproduceerd met genetisch gemodificeerd katoen LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115

2019/2856(RSP)

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja
HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

ENVI

ten principale
Kredietoverschrijving DEC 19/2019 - Afdeling III – Commissie
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
John HOWARTH [S&D]

2019/2123(GBD)
BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving DEC 17/2019 - Afdeling III - Commissie
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
John HOWARTH [S&D]

2019/2122(GBD)
BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving INFO 01/2019 - Afdeling III - Commissie
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
ten principale

2019/2121(GBD)
BUDG

Loonkloof tussen mannen en vrouwen
Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
ten principale

2019/2870(RSP)
FEMM

25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25)
(de top van Nairobi)
Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
ten principale
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2019/2850(RSP)
FEMM
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Kredietoverschrijving V/AB-16/C/19 - Europese Rekenkamer
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2019/2119(GBD)

ten principale

BUDG

Kredietoverschrijving V/AB-15/C/19 - Europese Rekenkamer
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2019/2118(GBD)

ten principale

BUDG

Kredietoverschrijving V/AB-14/C/19 - Europese Rekenkamer
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2019/2117(GBD)

ten principale

BUDG

Kredietoverschrijving V/AB-13/C/19 - Europese Rekenkamer
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2019/2116(GBD)

ten principale

BUDG

Kredietoverschrijving nr. 1/2019 - EDEO
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2019/2115(GBD)

José Manuel FERNANDES [PPE]

BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving DEC 18/2019 - Afdeling III – Commissie
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2019/2120(GBD)

ten principale

BUDG

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een
autorisatie voor een vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere)
Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115

2019/2844(RSP)

Maria ARENA [S&D] Martin HOJSÍK [Renew] Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

ENVI

ten principale
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de
globalisering – EGF/2019/001 BE/Carrefour - België
Begrotingsprocedure
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2114(BUD)
BUDG

ten principale
Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering
en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische
en wetenschappelijke vooruitgang, en tot rectificatie van die verordening
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale, nauwere samenwerking

Lopende werkzaamheden

2019/2843(DEA)
ENVI
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Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de
Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de
vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de
Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2019/0210(NLE)
PECH

Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem
(GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Oekraïne, in verband met
de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië tot de
Europese Unie
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2019/0207(NLE)
ITRE

Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat NL
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2019/0813(NLE)
CONT

Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat EL
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2019/0812(NLE)
CONT

Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat DE
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2019/0811(NLE)
CONT

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2019/815 wat betreft bijwerkingen van de taxonomie die moet worden gebruikt voor het
uniforme elektronische verslagleggingsformaat
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale, nauwere samenwerking

2019/2838(DEA)
JURI

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU)
2019/1241 van het Europees Parlement en de Raad met nadere voorschriften voor de
uitvoering van realtimesluitingen voor de visserij op Noordse garnaal in het Skagerrak
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/2842(DEA)
PECH

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van nadere bepalingen inzake
de aanlandingsverplichting voor bepaalde visserijen in de noordwestelijke wateren voor de
periode 2020-2021
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/2840(DEA)
PECH

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van nadere bepalingen ter
uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen in de
Noordzee voor de periode 2020-2021
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale
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2019/2841(DEA)
PECH
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Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van nadere bepalingen ter
uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen in de
zuidwestelijke wateren voor de periode 2020-2021
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/2839(DEA)
PECH

Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat LU
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2019/0815(NLE)
CONT

Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat FR
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2019/0814(NLE)
CONT

Kredietoverschrijving DEC 16/2019 - Afdeling III – Commissie
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
John HOWARTH [S&D]

2019/2113(GBD)
BUDG

ten principale
Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2015/2195 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van
de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van
uitgaven door de Commissie aan lidstaten
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/2837(DEA)
EMPL

Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de
vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Zwitserland in verband met de
onderhandelingen in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994 over de wijziging van
de WTO-concessies van Zwitserland voor vlees, alleen gekruid
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2019/0196(NLE)
INTA

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor specifieke officiële
controles op zendingen van bepaalde dieren en goederen die afkomstig zijn van en, nadat
een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale, nauwere samenwerking

2019/2836(DEA)
ENVI

Human rights and democracy in the world and the European Union's policy on the matter annual report 2018
Procedure initiatiefverslag
Isabel WISELER-LIMA [PPE]

2019/2125(INI)
AFET

ten principale
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De lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de
Europese Unie en de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan
Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115

2019/2832(RSP)

Tomas TOBÉ [PPE]

DEVE

ten principale
Kredietoverschrijving 5/2019 - Europese Ombudsman
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2019/2112(GBD)

José Manuel FERNANDES [PPE]

BUDG

ten principale
Nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2019/0188(COD)

ten principale

EMPL

COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (BDV) - Kunming (2020)
Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115

2019/2824(RSP)

Agnès EVREN [PPE] César LUENA [S&D] María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS
[Renew] Ville NIINISTÖ [Verts/ALE] Alexandr VONDRA [ECR] Silvia MODIG
[GUE/NGL]

ENVI

ten principale
Strategische benadering van geneesmiddelen in het milieu
Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115

2019/2816(RSP)

Cristian-Silviu BUŞOI [PPE] Günther SIDL [S&D] Jan HUITEMA [Renew]
Simona BALDASSARRE [ID] Michèle RIVASI [Verts/ALE] Joanna KOPCIŃSKA
[ECR] Kateřina KONEČNÁ [GUE/NGL]

ENVI

ten principale
Macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2019/0192(COD)

Luisa REGIMENTI [ID]

INTA

ten principale
De illegale handel in gezelschapsdieren in de EU
Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115

2019/2814(RSP)

Stanislav POLČÁK [PPE] Sylwia SPUREK [S&D] Martin HOJSÍK [Renew]
Alexandra Louise Rosenfield PHILLIPS [Verts/ALE] Annika BRUNA [ID]
Jadwiga WIŚNIEWSKA [ECR] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL]

ENVI

ten principale
Europees Jaar van groenere steden 2021
Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115

2019/2805(RSP)

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Christel SCHALDEMOSE [S&D] Karin KARLSBRO
[Renew] Bas EICKHOUT [Verts/ALE] Jadwiga WIŚNIEWSKA [ECR] Idoia
VILLANUEVA RUIZ [GUE/NGL]

ENVI

ten principale
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Het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg
Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115

2019/2804(RSP)

Bartosz ARŁUKOWICZ [PPE] Sara CERDAS [S&D] Frédérique RIES [Renew]
Margrete AUKEN [Verts/ALE] Luisa REGIMENTI [ID] Joanna KOPCIŃSKA
[ECR] Kateřina KONEČNÁ [GUE/NGL]

ENVI

ten principale
EU Bestuivers initiatief
Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115

2019/2803(RSP)

Mairead MCGUINNESS [PPE] István UJHELYI [S&D] Frédérique RIES [Renew]
Martin HÄUSLING [Verts/ALE] Luisa REGIMENTI [ID] Pietro FIOCCHI [ECR]
Kateřina KONEČNÁ [GUE/NGL]

ENVI

ten principale
Maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in
2020 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
Goedkeuringsprocedure
Johan VAN OVERTVELDT [ECR]

2019/0186(APP)
BUDG

ten principale
Financiële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Younous OMARJEE [GUE/NGL]

2019/0183(COD)
REGI

ten principale
Vismachtigingen voor vaartuigen van de Unie in wateren van het Verenigd Koninkrijk en
visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Chris DAVIES [Renew]

2019/0187(COD)
PECH

ten principale
Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502 wat de toepassingsperioden
betreft
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Karima DELLI [Verts/ALE]

2019/0179(COD)
TRAN

ten principale
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1309/2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de
globalisering (2014-2020)
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ [S&D]

2019/0180(COD)
EMPL

ten principale
Sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot uitvoering van de
partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé
en Principe en de Europese Gemeenschap
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

Lopende werkzaamheden

2019/0173(NLE)
PECH

11

Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus
betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied
verblijven
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2019/0181(NLE)
LIBE

Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de
versoepeling van de afgifte van visa
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2019/0182(NLE)
LIBE

Kredietoverschrijving 4/2019 - Europese Ombudsman
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2108(GBD)
BUDG

ten principale
Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2017/86 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in
de Middellandse Zee
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/2799(DEA)
PECH

Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor
venusschelpen (venus spp.) in bepaalde Italiaanse territoriale wateren
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/2798(DEA)
PECH

Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening
(EU) nr. 1031/2010 teneinde de veiling van emissierechten in overeenstemming te brengen
met de regels van het EU-ETS voor de periode 2021-3030 en met de classificatie van
emissierechten als financiële instrumenten conform Richtlijn 2014/65/EU van het Europees
Parlement en de Raad
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale, nauwere samenwerking

2019/2797(DEA)
ENVI

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot
de invoering van een financiering volgens een vast percentage
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale, nauwere samenwerking

2019/2796(DEA)
REGI

Banking Union - annual report 2019
Procedure initiatiefverslag
Pedro MARQUES [S&D]

2019/2130(INI)
ECON

ten principale
Competition policy - annual report 2019
Procedure initiatiefverslag
Stéphanie YON-COURTIN [Renew]

2019/2131(INI)
ECON

ten principale

Lopende werkzaamheden
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Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling en wijziging van Richtlijn
2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad op het gebied van oplaadpunten voor
motorvoertuigen van categorie L, walstroomvoorzieningen voor binnenschepen,
waterstofvoorzieningen voor het wegvervoer, aardgasvoorzieningen voor het wegvervoer en
de scheepvaart en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/674
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/2794(DEA)
TRAN

Richtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlage III van Richtlijn 2002/49/EG wat betreft
de vaststelling van bepalingsmethoden voor gezondheidseffecten van omgevingslawaai
Regelgevingsprocedure met toetsing
ten principale

2019/2783(RPS)
ENVI

Besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november
2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie
("LGO-besluit")
* Raadplegingsprocedure
Tomas TOBÉ [PPE]

2019/0162(CNS)
DEVE

ten principale
Sluiting, namens de Europese Unie, van een protocol bij de Euro-mediterrane Interimassociatieovereenkomst voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap,
enerzijds, en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) ten behoeve van de Palestijnse
Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds, betreffende een
kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke
Jordaanoever en de Gazastrook inzake de algemene beginselen voor de deelname van de
Palestijnse Autoriteit aan programma’s van de Unie
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2019/0164(NLE)
AFET

Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot
goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft
internationale standaarden voor jaarrekeningen IAS1, 8, 34, 37 en 38, internationale
standaarden voor financiële verslaglegging (IFRS) 2. 3 en 6, interpretaties 12, 19, 20 en 22
van het International Financial Reporting Interpretations Committee en interpretatie 32 van
het Standing Interpretations Committee
Regelgevingsprocedure met toetsing
ten principale, nauwere samenwerking

2019/2782(RPS)
ECON

Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot
goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat IAS 1 en IAS
8 betreft
Regelgevingsprocedure met toetsing
ten principale, nauwere samenwerking

2019/2781(RPS)
ECON

Verordening van de Commissie tot wijziging en rectificatie van de bijlagen II, III en V bij
Verordening (EG) nr. 1223 van het Europees Parlement en de Raad betreffende
cosmetische producten
Regelgevingsprocedure met toetsing
ten principale

Lopende werkzaamheden

2019/2779(RPS)
ENVI

13

Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 546/2011 voor
wat betreft de beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen
Regelgevingsprocedure met toetsing

2019/2776(RPS)

Eric ANDRIEU [S&D] Martin HOJSÍK [Renew] Bas EICKHOUT [Verts/ALE] Anja
HAZEKAMP [GUE/NGL]

ENVI

ten principale, nauwere samenwerking
Governanceraamwerk voor het begrotingsinstrument voor convergentie en
concurrentievermogen voor de eurozone
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
ten principale

2019/0161(COD)
ECON

Economisch beleid in de eurozone in 2019
Procedure initiatiefverslag
Esther DE LANGE [PPE]

2019/2110(INI)
ECON

ten principale
Richtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlage II, aanhangsel C, bij Richtlijn 2009/48/EG
van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de vaststelling van specifieke
grenswaarden voor chemische stoffen die worden gebruikt in bepaalde speelgoedartikelen,
wat formaldehyde betreft
Regelgevingsprocedure met toetsing
ten principale

2019/2775(RPS)
IMCO

Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische en
wetenschappelijke ontwikkelingen, van bijlage II, deel III, punt 13, bij Richtlijn 2009/48/EG
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat
aluminium betreft
Regelgevingsprocedure met toetsing
ten principale

2019/2774(RPS)
IMCO

Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr.
1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling
van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)
Regelgevingsprocedure met toetsing
ten principale, nauwere samenwerking

2019/2773(RPS)
ENVI

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie
Kwijtingsprocedure
Monika HOHLMEIER [PPE]

2019/2055(DEC)
CONT

ten principale
Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement
Kwijtingsprocedure
Maria GRAPINI [S&D]

2019/2056(DEC)
CONT

ten principale

Lopende werkzaamheden
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Kwijting 2018: Algemene begroting van de EU – Raad en Europese Raad
Kwijtingsprocedure

2019/2057(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Hof van Justitie
Kwijtingsprocedure

2019/2058(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Rekenkamer
Kwijtingsprocedure

2019/2059(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Kwijtingsprocedure

2019/2060(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Comité van de Regio's
Kwijtingsprocedure

2019/2061(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
Kwijtingsprocedure

2019/2062(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming
Kwijtingsprocedure

2019/2063(DEC)

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden
Kwijtingsprocedure
Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

2019/2064(DEC)
CONT

ten principale
Kwijting 2018: Algemene begroting EU - 8e, 9e, 10e en 11e EOF
Kwijtingsprocedure
ten principale

Lopende werkzaamheden

2019/2065(DEC)
CONT

15

Kwijting 2018: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
Kwijtingsprocedure
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

2019/2066(DEC)
CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
(Eurofound)
Kwijtingsprocedure
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

2019/2067(DEC)
CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)
Kwijtingsprocedure
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2069(DEC)
CONT

ten principale
Kwijting 2018: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Kwijtingsprocedure
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2068(DEC)
CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europees Milieuagentschap (EEA)
Kwijtingsprocedure
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2070(DEC)
CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EUOSHA)
Kwijtingsprocedure
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

2019/2071(DEC)
CONT

ten principale
Kwijting 2018: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
Kwijtingsprocedure
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

2019/2072(DEC)
CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Kwijtingsprocedure
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2073(DEC)
CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)
Kwijtingsprocedure
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2074(DEC)
CONT

ten principale

Lopende werkzaamheden
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Kwijting 2018: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
Kwijtingsprocedure

2019/2075(DEC)

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
Kwijtingsprocedure

2019/2076(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Kwijtingsprocedure

2019/2077(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Kwijtingsprocedure

2019/2078(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Kwijtingsprocedure

2019/2079(DEC)

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging
(Enisa)
Kwijtingsprocedure

2019/2080(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)
Kwijtingsprocedure

2019/2081(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van
rechtshandhaving (Cepol)
Kwijtingsprocedure
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2082(DEC)
CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
Kwijtingsprocedure
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2083(DEC)
CONT

ten principale

Lopende werkzaamheden
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Kwijting 2018: Europees GNSS-Agentschap (GSA)
Kwijtingsprocedure

2019/2084(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
Kwijtingsprocedure

2019/2085(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Kwijtingsprocedure

2019/2086(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Voorzieningsagentschap van Euratom
Kwijtingsprocedure

2019/2087(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van
rechtshandhaving (Europol)
Kwijtingsprocedure

2019/2088(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
Kwijtingsprocedure

2019/2089(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europese Bankautoriteit (EBA)
Kwijtingsprocedure

2019/2090(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de
agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: prestaties, financieel
beheer en controle
Kwijtingsprocedure

2019/2098(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Kwijtingsprocedure
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2091(DEC)
CONT

ten principale

Lopende werkzaamheden
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Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Kwijtingsprocedure

2019/2092(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Kwijtingsprocedure

2019/2093(DEC)

ten principale

CONT

Kwijting 2018: Bureau voor ondersteuning van Berec
Kwijtingsprocedure

2019/2094(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Kwijtingsprocedure

2019/2095(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Kwijtingsprocedure

2019/2096(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van
grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Kwijtingsprocedure
Ryszard CZARNECKI [ECR]

2019/2097(DEC)
CONT

ten principale
Kwijting 2018: Internationale ITER-Organisatie voor fusie-energie
Kwijtingsprocedure
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

2019/2099(DEC)
CONT

ten principale
Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming - Veiligheid van de Luchtvaart (Sesar)
Kwijtingsprocedure
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

2019/2100(DEC)
CONT

ten principale
Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming - Luchtvaart en milieu (Clean Sky)
Kwijtingsprocedure
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

2019/2101(DEC)
CONT

ten principale

Lopende werkzaamheden
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Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)
Kwijtingsprocedure

2019/2102(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve
geneesmiddelen 2 (IMI 2)
Kwijtingsprocedure

2019/2103(DEC)

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH)
Kwijtingsprocedure

2019/2104(DEC)

Ryszard CZARNECKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)
Kwijtingsprocedure

2019/2105(DEC)

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

CONT

ten principale
Kwijting 2018: Elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap
(Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel)
Kwijtingsprocedure
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI [ECR]

2019/2106(DEC)
CONT

ten principale
Kwijting 2018: Speciale verslagen van de Europese Rekenkamer
Kwijtingsprocedure
Monika HOHLMEIER [PPE]

2019/2107(DEC)
CONT

ten principale
Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1099/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende energiestatistieken, voor
wat betreft de actualisering van de jaarlijkse energiestatistieken, maandelijkse
energiestatistieken en maandstatistieken op korte termijn
Regelgevingsprocedure met toetsing
ten principale

2019/2770(RPS)
ITRE

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2017/653 om de overgangsregeling voor PRIIP-producenten die rechten van
deelneming in fondsen van artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees
Parlement en de Raad als onderliggende beleggingsoptie aanbieden op de verlengde
vrĳstellingstermĳn op grond van dat artikel af te stemmen
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

Lopende werkzaamheden

2019/2765(DEA)
ECON

20

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU)
2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische
reguleringsnormen inzake de homogeniteit van de onderliggende blootstellingen in de
securitisatie
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/2759(DEA)
ECON

Besluit van de Commissie tot vaststelling van het sectorale referentiedocument betreffende
beste milieubeheerpraktijken, sectorale milieuprestatie-indicatoren en benchmarks voor
topprestaties voor de afvalbeheersector, in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009
inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en
milieuauditsysteem (EMAS)
Regelgevingsprocedure met toetsing
ten principale

2019/2769(RPS)
ENVI

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr.
1295/2013 van het Europees Parlement en de Raad door aanvullende kwalitatieve en
kwantitatieve indicatoren vast te stellen
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/2758(DEA)
CULT

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/97 van
het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen voor het
aanpassen van de basisbedragen in euro voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en
de financiële draagkracht van verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/2767(DEA)
ECON

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor inrichtingen waar
landdieren worden gehouden en broederijen, alsmede voor de traceerbaarheid van
bepaalde gehouden landdieren en broedeieren
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale, nauwere samenwerking

2019/2764(DEA)
AGRI

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van de Roemeense taalversie
van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van
het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het
verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/2761(DEA)
ECON

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2015/98 van de Commissie betreffende de uitvoering van de internationale
verplichtingen van de Unie, als bedoeld in artikel 15, lid 2, van Verordening (EU)
nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad, in het kader van het Internationaal
Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen en van het Verdrag inzake
toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de
Atlantische Oceaan
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

Lopende werkzaamheden

2019/2756(DEA)
PECH

21

Opsporings- en reddingsoperaties in de Middellandse Zee
Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115

2019/2755(RSP)

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

LIBE

ten principale
Activities of the European Ombudsman - annual report 2018
Procedure initiatiefverslag

2019/2134(INI)

Peter JAHR [PPE]

PETI

ten principale
Kredietoverschrijving nr. 1/2019 - Afdeling IX - Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2019/2054(GBD)

José Manuel FERNANDES [PPE]

BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving INF 2/2019 - Comité van de Regio's
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2019/2053(GBD)

José Manuel FERNANDES [PPE]

BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving V/AB-03/A/19 - Europese Rekenkamer
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2019/2043(GBD)

José Manuel FERNANDES [PPE]

BUDG

ten principale
Benoeming van een lid van de Europese Commissie - Kadri SIMSON (EE)
Niet-wetgevingshandelingen

2019/0809(NLE)

ten principale

ITRE

Benoeming van een lid van de Europese Commissie - Ioan Mircea PASCU (RO)
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2019/0808(NLE)
REGI

Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking)
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Marisa MATIAS [GUE/NGL]

2019/0151(COD)
ITRE

ten principale
Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Maria Da Graça CARVALHO [PPE]

2019/0152(COD)
ITRE

ten principale

Lopende werkzaamheden
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Kredietoverschrijving V/AB-12/C/19 - Europese Rekenkamer
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2052(GBD)
BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving V/AB-11/A/19 - Europese Rekenkamer
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2051(GBD)
BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving V/AB-10/C/19 - Europese Rekenkamer
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2050(GBD)
BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving V/AB-09/A/19 - Europese Rekenkamer
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2049(GBD)
BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving V/AB-08/A/19 - Europese Rekenkamer
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2048(GBD)
BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving V/AB-07/C/19 - Europese Rekenkamer
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2047(GBD)
BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving V/AB-06/T/19 - Europese Rekenkamer
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2046(GBD)
BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving V/AB-05/T/19 - Europese Rekenkamer
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2045(GBD)
BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving V/AB-04/C/19 - Europese Rekenkamer
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2044(GBD)
BUDG

ten principale

Lopende werkzaamheden
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Voorstel voor kredietoverschrijving INF 3/2019 - Afdeling IV - Hof van Justitie
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
José Manuel FERNANDES [PPE]

2019/2040(GBD)
BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving DEC 06/2019 - Afdeling III - Commissie
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
John HOWARTH [S&D]

2019/2038(GBD)
BUDG

ten principale
Sluiting van een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika over de toewijzing
aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent als bedoeld in Verordening
(EG) nr. 617/2009 van 13 juli 2009 houdende opening van een autonoom tariefcontingent
voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit
Niet-wetgevingshandelingen
Bernd LANGE [S&D]

2019/0142(NLE)
INTA

ten principale
Kredietoverschrijving DEC 11/2019 - Afdeling III – Commissie
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
John HOWARTH [S&D]

2019/2030(GBD)
BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving DEC 15/2019 - Afdeling III – Commissie
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
John HOWARTH [S&D]

2019/2035(GBD)
BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving DEC 10/2019 - Afdeling III - Commissie
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
John HOWARTH [S&D]

2019/2029(GBD)
BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving DEC 12/2019 - Afdeling III – Commissie
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
John HOWARTH [S&D]

2019/2031(GBD)
BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving DEC 09/2019 - Afdeling III - Commissie
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
John HOWARTH [S&D]

2019/2033(GBD)
BUDG

ten principale
Kredietoverschrijving DEC 14/2019 - Afdeling III - Commissie
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
John HOWARTH [S&D]

2019/2034(GBD)
BUDG

ten principale

Lopende werkzaamheden
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VN-klimaatconferentie van 2019 in Santiago de Chile, Chili (COP25)
Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115

2019/2712(RSP)

Peter LIESE [PPE] Mohammed CHAHIM [S&D] Nils TORVALDS [Renew] Pär
HOLMGREN [Verts/ALE] Jadwiga WIŚNIEWSKA [ECR] Mick WALLACE
[GUE/NGL]

ENVI

ten principale
Kredietoverschrijving DEC 13/2019 - Afdeling III – Commissie
Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht

2019/2032(GBD)

John HOWARTH [S&D]

BUDG

ten principale
Totstandbrenging van een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en haar
lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds
Niet-wetgevingshandelingen

2010/0186(NLE)

ten principale

TRAN

Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2019/0101(COD)

Esther DE LANGE [PPE]

ENVI

ten principale
Sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie
en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en
bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst tussen de
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten,
enerzijds, en Oekraïne, anderzijds
Niet-wetgevingshandelingen

2019/0132(NLE)

Enikő GYŐRI [PPE]

INTA

ten principale
Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van
voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020
Begrotingsprocedure

2019/2027(BUD)

Monika HOHLMEIER [PPE]

BUDG

ten principale
Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van
onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie,
vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen
Begrotingsprocedure
Monika HOHLMEIER [PPE]

2019/2026(BUD)
BUDG

ten principale
Verzoek om opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes
Immuniteit
Ibán GARCÍA DEL BLANCO [S&D]

2019/2005(IMM)
JURI

ten principale

Lopende werkzaamheden
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Voorstel voor een Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en
een goed financieel beheer
Procedure sluiting interinstitutioneel akkoord

2018/2070(ACI)

ten principale

AFCO

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de
Overeenkomst inzake tijdsbeperkingen op regelingen voor het aanbieden van
luchtvaartuigen met bemanning tussen de Verenigde Staten van Amerika, de Europese
Unie, IJsland en het Koninkrijk Noorwegen
Niet-wetgevingshandelingen

2019/0126(NLE)

Maria GRAPINI [S&D]

TRAN

ten principale
Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Italië
om te onderhandelen en een overeenkomst te sluiten met Zwitserland waarbij cabotage
wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en
autobus in de grensgebieden van beide landen
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2019/0108(COD)

Markus FERBER [PPE]

TRAN

ten principale
Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van
Duitsland om zijn huidige bilaterale overeenkomst met Zwitserland inzake wegvervoer te
wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de
weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2019/0107(COD)

Markus FERBER [PPE]

TRAN

ten principale
Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden
tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap,
enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds
Niet-wetgevingshandelingen

2019/0099(NLE)

André ROUGÉ [ID]

INTA

ten principale
Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende
het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn
2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensieinspanningen binnen het Uniekader
* Raadplegingsprocedure

2019/0096(CNS)

Paul TANG [S&D]

ECON

ten principale
Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de
Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)
Niet-wetgevingshandelingen
João FERREIRA [GUE/NGL]

2019/0090(NLE)
PECH

ten principale

Lopende werkzaamheden
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Europese grens- en kustwacht: systeem voor fraudedocumenten en authentieke
documenten online (FADO) en intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van
de Raad
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing 2018/0330B(COD)
Roberta METSOLA [PPE]

LIBE

ten principale
Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij
tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)
Niet-wetgevingshandelingen
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

2019/0078(NLE)
PECH

ten principale
Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de
Republiek Gambia en het bijbehorende protocol
Niet-wetgevingshandelingen
Carmen AVRAM [S&D]

2019/0076(NLE)
PECH

ten principale
Wijzigingsbesluit nr.1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een
Uniemechanisme voor civiele bescherming
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Nikos ANDROULAKIS [S&D]

2019/0070(COD)
ENVI

ten principale
Begroting 2020 - Mandaat voor de trialoog
Begrotingsprocedure
ten principale

2019/2010(BUD)
BUDG

Overeenkomst tussen de Europese Unie en Bosnië en Herzegovina inzake acties die het
Europees Grens- en kustwachtagentschap in Bosnië en Herzegovina uitvoert
Niet-wetgevingshandelingen
Bettina VOLLATH [S&D]

2019/0060(NLE)
LIBE

ten principale
Sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en Montenegro inzake acties
die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert
Niet-wetgevingshandelingen
Bettina VOLLATH [S&D]

2019/0043(NLE)
LIBE

ten principale
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea inzake bepaalde aspecten
van luchtdiensten
Niet-wetgevingshandelingen
Dominique RIQUET [Renew]

2019/0044(NLE)
TRAN

ten principale

Lopende werkzaamheden
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Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door
schepen
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Jutta PAULUS [Verts/ALE]

2019/0017(COD)
ENVI

ten principale
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de
toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de
intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van
terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad
betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de
grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en
grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ
van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die
laboratoriumactiviteiten verrichten
Niet-wetgevingshandelingen
Roberta METSOLA [PPE]

2019/0013(NLE)
LIBE

ten principale
Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de
toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de
intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van
terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad
betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de
grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en
grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ
van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die
laboratoriumactiviteiten verrichten
Niet-wetgevingshandelingen
Roberta METSOLA [PPE]

2019/0012(NLE)
LIBE

ten principale
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen en tot wijziging van
Verordening (EU) 2018/1862 en Verordening (EU) 2018/xxx [ECRIS-TCN]
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Jeroen LENAERS [PPE]

2019/0001(COD)
LIBE

ten principale
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van
Etias en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1240, Verordening (EG) nr. 767/2008,
Verordening (EU) 2017/2226 en Verordening (EU) 2018/1861
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Jeroen LENAERS [PPE]

2019/0002(COD)
LIBE

ten principale
Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem
(Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, in verband met de toetreding
van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië tot de Europese Unie
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

Lopende werkzaamheden

2018/0429(NLE)
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28

Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het
Vorstendom Liechtenstein inzake de toegang tot Eurodac voor
rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en
de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de
staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of
in Zwitserland wordt ingediend
Niet-wetgevingshandelingen

2018/0418(NLE)

Jadwiga WIŚNIEWSKA [ECR]

LIBE

ten principale
Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk
Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de
overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk
Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die
verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland
of in Noorwegen wordt ingediend
Niet-wetgevingshandelingen

2018/0419(NLE)

Jadwiga WIŚNIEWSKA [ECR]

LIBE

ten principale
Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te
bestrijden
* Raadplegingsprocedure
Lídia PEREIRA [PPE]

2018/0413(CNS)
ECON

ten principale
Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders
* Raadplegingsprocedure
Lídia PEREIRA [PPE]

2018/0412(CNS)
ECON

ten principale
Afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen
* Raadplegingsprocedure
Ondřej KOVAŘÍK [Renew]

2018/0415(CNS)
ECON

ten principale
Sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Servië
inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Servië
uitvoert
Niet-wetgevingshandelingen
Bettina VOLLATH [S&D]

2018/0409(NLE)
LIBE

ten principale
Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

Lopende werkzaamheden
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Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische
Republiek Vietnam
Niet-wetgevingshandelingen

2018/0356(NLE)

Jan ZAHRADIL [ECR]

INTA

ten principale
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten,
enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds
Niet-wetgevingshandelingen
Jan ZAHRADIL [ECR]

2018/0358(NLE)
INTA

ten principale
Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van
onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Tineke STRIK [Verts/ALE]

2018/0329(COD)
LIBE

ten principale
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap uitvoert in de
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Niet-wetgevingshandelingen
Romeo FRANZ [Verts/ALE]

2018/0318(NLE)
LIBE

ten principale
Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Tunesië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de
Europese Unie
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2018/0310(NLE)
AFET

Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Kwijtingsprocedure
Petri SARVAMAA [PPE]

2018/2208(DEC)
CONT

ten principale
Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Raad en Europese Raad
Kwijtingsprocedure
Isabel GARCÍA MUÑOZ [S&D]

2018/2168(DEC)
CONT

ten principale
Vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in
het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen)
en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Peter JAHR [PPE]

2018/0216(COD)
AGRI

ten principale, nauwere samenwerking

Lopende werkzaamheden
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Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2018/0217(COD)

Ulrike MÜLLER [Renew]

AGRI

ten principale
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van
de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor
landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de
aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische
aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten , (EU) nr. 228/2013 houdende
specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van
de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende vaststelling van specifieke maatregelen voor de
landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2018/0218(COD)

Eric ANDRIEU [S&D]

AGRI

ten principale
Vaststelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
ten principale

2018/0212(COD)
BUDG

ECON

Verordening waarbij de toepassing van Verordening (EU) nr. .../2018 tot vaststelling van een
programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding, voor de bescherming van de euro
tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (programma "Pericles IV") wordt uitgebreid
tot niet-deelnemende lidstaten
Goedkeuringsprocedure

2018/0219(APP)

Clare DALY [GUE/NGL]

LIBE

ten principale
Vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
ten principale

2018/0213(COD)
BUDG

ECON

Visserijcontroles
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Clara AGUILERA [S&D]

2018/0193(COD)
PECH

ten principale
Verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer
van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze
aansprakelijkheid
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Dita CHARANZOVÁ [Renew]

2018/0168(COD)
IMCO

ten principale
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China
betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart
Niet-wetgevingshandelingen
Tomasz Piotr PORĘBA [ECR]

2018/0155(NLE)
TRAN

ten principale

Lopende werkzaamheden
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Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren
2021-2027
Goedkeuringsprocedure
ten principale

2018/0166(APP)
BUDG

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China inzake
bepaalde aspecten van luchtdiensten
Niet-wetgevingshandelingen
Tomasz Piotr PORĘBA [ECR]

2018/0147(NLE)
TRAN

ten principale
Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de
Europese Unie
* Raadplegingsprocedure
ten principale

2018/0135(CNS)
BUDG

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor
het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie
Goedkeuringsprocedure
ten principale

2018/0132(APP)
BUDG

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de
terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de geconsolideerde
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, de regeling van de Europese Unie voor
de handel in emissierechten en niet-gerecycleerd plastic verpakkingsafval en betreffende de
maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2018/0131(NLE)
BUDG

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom)
nr. 1553/89 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de inning van de eigen
middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2018/0133(NLE)
BUDG

Het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch
bewijsmateriaal in strafzaken
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2018/0108(COD)

Birgit SIPPEL [S&D]

LIBE

ten principale
Geharmoniseerde regels inzake de aanwijzing van wettelijke vertegenwoordigers ten
behoeve van de bewijsvergaring in strafprocedures
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Birgit SIPPEL [S&D]

2018/0107(COD)
LIBE

ten principale

Lopende werkzaamheden
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Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië
tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek
Brazilië inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een
gewoon paspoort
Niet-wetgevingshandelingen

2018/0084(NLE)

Paulo RANGEL [PPE]

LIBE

ten principale
Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië
tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek
Brazilië inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een
diplomatiek of dienstpaspoort
Niet-wetgevingshandelingen

2018/0086(NLE)

Paulo RANGEL [PPE]

LIBE

ten principale
Kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2018/0063(COD)

ten principale

ECON

Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de
Republiek Polen
Niet-wetgevingshandelingen

2017/0360(NLE)

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

LIBE

ten principale
Versterking van de begrotingsverantwoordelijkheid en de begrotingskoers op middellange
termijn in de lidstaten
* Raadplegingsprocedure

2017/0335(CNS)

ten principale

ECON

Instelling van het Europees Monetair Fonds
Goedkeuringsprocedure

2017/0333(APP)

ten principale

ECON

Benoeming van de voorzitter van de Europese Adviescommissie voor statistische
governance (ESGAB)
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2017/0811(NLE)
ECON

Verdrag van de Raad van Europa inzake de manipulatie van sportwedstrijden met
betrekking tot aangelegenheden die geen verband houden met materieel strafrecht en
justitiële samenwerking in strafzaken
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2017/0166(NLE)
CULT

Sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de
manipulatie van sportwedstrijden met betrekking tot aangelegenheden die verband houden
met materieel strafrecht en justitiële samenwerking in strafzaken
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale
Lopende werkzaamheden

2017/0165(NLE)
LIBE
33

Lidmaatschap van de EU van de Internationale Studiegroep voor rubber (IRSG)
Niet-wetgevingshandelingen

2017/0159(NLE)

ten principale

INTA

Wijziging van artikel 22 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en
van de Europese Centrale Bank
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
ten principale

2017/0810(COD)
ECON

AFCO

Vaststelling van de voorwaarden en procedure op grond waarvan de Commissie van
ondernemingen en ondernemersverenigingen mag vragen informatie over de interne markt
en aanverwante gebieden te verstrekken
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
ten principale

2017/0087(COD)
IMCO

Protocol betreffende culturele samenwerking bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de
Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2017/0081(NLE)
INTA

Bijlage bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de
Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Irak, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de
Europese Unie
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2017/0033(NLE)
AFET

Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de
lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
ten principale

2017/0035(COD)
JURI

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese ekaart voor diensten en de bijbehorende administratieve faciliteiten
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
ten principale

2016/0403(COD)
IMCO

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het juridische en operationele
kader van de Europese e-card voor diensten ingevoerd bij Verordening… [ESC]....
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Morten LØKKEGAARD [Renew]

2016/0402(COD)
IMCO

ten principale

Lopende werkzaamheden
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Handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot
vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met
betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr.
1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne
markt
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2016/0398(COD)

Andreas SCHIEDER [S&D]

IMCO

ten principale
De eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegeven in
elektronische communicatie en intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn betreffende
privacy en elektronische communicatie)
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2017/0003(COD)

Birgit SIPPEL [S&D]

LIBE

ten principale
Coördinatie van socialezekerheidsstelsels
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2016/0397(COD)

Gabriele BISCHOFF [S&D]

EMPL

ten principale
Instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de
tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik
(herschikking)
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2016/0295(COD)

Klaus BUCHNER [Verts/ALE]

INTA

ten principale
EU-certificeringssysteem voor apparatuur voor beveiligingsonderzoeken in de luchtvaart
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
ten principale

2016/0236(COD)
IMCO

TRAN

Protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het
Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek
Kroatië tot de Europese Unie
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2016/0253(NLE)
AFET

Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en de
regering van Maleisië
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2016/0243(NLE)
AFET

Uniekader voor hervestiging
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Malin BJÖRK [GUE/NGL]

2016/0225(COD)
LIBE

ten principale

Lopende werkzaamheden
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Normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die
internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor
personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de
verleende bescherming, alsook tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25
november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde
landen
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2016/0223(COD)

Tanja FAJON [S&D]

LIBE

ten principale
Normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking)
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2016/0222(COD)

Sophia IN 'T VELD [Renew]

LIBE

ten principale
Gemeenschappelijke procedure voor internationale bescherming in de Unie
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2016/0224(COD)

Laura FERRARA [NI]

LIBE

ten principale
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van Canada betreffende de
toepassing van hun mededingingsrecht
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2016/0195(NLE)
ECON

Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een
hooggekwalificeerde baan
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Claude MORAES [S&D]

2016/0176(COD)
LIBE

ten principale, nauwere samenwerking
Instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een
doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013, ter identificatie van
onderdanen van derde landen of staatlozen die illegaal in een lidstaat verblijven en
betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om
vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking)
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Jorge BUXADÉ VILLALBA [ECR]

2016/0132(COD)
LIBE

ten principale
Asielagentschap van de Europese Unie
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Claude MORAES [S&D]

2016/0131(COD)
LIBE

ten principale
Vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is
voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een
onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend
(herschikking)
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Fabienne KELLER [Renew]

2016/0133(COD)
LIBE

ten principale
Lopende werkzaamheden

36

Vaststelling van het overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 op de rechtstreekse
betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor het kalenderjaar 2016
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
ten principale

2016/0086(COD)
AGRI

Toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en
bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
Niet-wetgevingshandelingen
Sylwia SPUREK [S&D]

2016/0062(NLE)
LIBE

ten principale
De Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand
wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Tadzjikistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië
tot de EU
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2016/0055(NLE)
AFET

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de
Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Kroatië,
de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, Hongarije, de
Republiek Malta, de Republiek Polen, Roemenië, de Republiek Slovenië en de Slowaakse
Republiek tot de EU
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2016/0041(NLE)
AFET

Sluiting van de Economische Partnerschapsovereenkomst (EPO) tussen de partnerstaten
van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap, enerzijds, en de EU en haar lidstaten, anderzijds
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2016/0038(NLE)
INTA

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,
enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar lidstaten (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en
Venezuela), anderzijds
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2016/0025(NLE)
AFET

Europees depositogarantiestelsel
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
ten principale

2015/0270(COD)
ECON

Bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van
landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten en wijziging van
de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen
de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko,
anderzijds
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

Lopende werkzaamheden

2015/0203(NLE)
INTA

37

Vaststelling van een gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst voor de
toepassing van gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van
internationale bescherming
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2015/0211(COD)

ten principale

LIBE

Sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de
Volksrepubliek Bangladesh inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
Niet-wetgevingshandelingen

2015/0188(NLE)

Marian-Jean MARINESCU [PPE]

TRAN

ten principale
Handel in bepaalde ijzer- en staalproducten tussen de Europese Unie en de Republiek
Kazachstan (codificatie)
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2015/0082(COD)

ten principale

JURI

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke
luchtvaartruimte tussen de EU en Moldavië, teneinde rekening te houden met de toetreding
van Kroatië tot de EU
Niet-wetgevingshandelingen

2015/0035(NLE)

ten principale

TRAN

Bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels
uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende
handelingen (herschikking)
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
ten principale

2015/0027(COD)
INTA

Sluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake transparantie van op een verdrag
gebaseerde arbitrage tussen investeerders en staten
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2015/0012(NLE)
INTA

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de
Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko,
anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de
Europese Unie
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2014/0270(NLE)
AFET

Economisch partnerschapsakkoord (EPA) tussen de landen van West-Afrika, de CEDEAO
en de UEMOA, enerzijds, en de EU en haar lidstaten, anderzijds
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2014/0267(NLE)
INTA

Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds, om
rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de EU
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

Lopende werkzaamheden

2014/0220(NLE)
AFET

38

Lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale
bescherming dat is ingediend door niet-begeleide minderjarigen
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2014/0202(COD)

ten principale

LIBE

Controleur van procedurele garanties
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2014/0173(COD)

ten principale

CONT

Verbod op de visserij met drijfnetten
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2014/0138(COD)

ten principale

PECH

Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie
en haar lidstaten en Oekraïne
Niet-wetgevingshandelingen

2014/0007(NLE)

Barbara THALER [PPE]

TRAN

ten principale
Vermindering van verontreinigende emissies van wegvoertuigen
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2014/0012(COD)

ten principale

ENVI

Op de markt brengen van voedingsmiddelen gemaakt van klonen van dieren
Goedkeuringsprocedure
ten principale

2013/0434(APP)
AGRI

Regeling met de Republiek IJsland betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname
van de Republiek IJsland aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
Niet-wetgevingshandelingen
Roberta METSOLA [PPE]

2013/0425(NLE)
LIBE

ten principale
Overeenkomsten tussen de Europese Unie en het Gemenebest Australië, de Federatieve
Republiek Brazilië, Canada, de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de
Volksrepubliek China, de Republiek India en Japan uit hoofde van artikel XXI van de
Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten (GATS) 1994 in verband met de
wijziging van de verbintenissen die vervat zijn in de lijsten van de Republiek Bulgarije en
Roemenië naar aanleiding van hun toetreding tot de Europese Unie
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2013/0329(NLE)
INTA

Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek San Marino, anderzijds, met
betrekking tot de deelname van de Republiek Kroatië als overeenkomstsluitende partij na de
toetreding tot de EU
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

Lopende werkzaamheden

2013/0273(NLE)
INTA

39

Overeenkomst tussen Canada en de Europese Unie inzake de doorgifte en verwerking van
gegevens uit het Passenger Name Record
Niet-wetgevingshandelingen

2013/0250(NLE)

Sophia IN 'T VELD [Renew]

LIBE

ten principale
Overeenkomst tussen de EU en de regering van de Republiek Peru inzake bepaalde
aspecten van luchtdiensten
Niet-wetgevingshandelingen

2013/0197(NLE)

Markus FERBER [PPE]

TRAN

ten principale
Statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2013/0181(COD)

ten principale

ECON

Uniforme bepalingen voor de goedkeuring van motorfietsen wat geluid betreft
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2013/0159(NLE)
INTA

Inreis-uitreissysteem voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van
derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
ten principale

2013/0057(COD)
LIBE

Programma voor geregistreerde reizigers
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
ten principale

2013/0059(COD)
LIBE

Wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 in verband met het gebruik van het inreisuitreissysteem (EES) en het programma voor geregistreerde reizigers (RTP)
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
ten principale

2013/0060(COD)
LIBE

Euro-Mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten,
enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds
Niet-wetgevingshandelingen
Andor DELI [PPE]

2012/0324(NLE)
TRAN

ten principale
Samenwerkingsovereenkomst EU-Zwitserland inzake de Europese
satellietnavigatieprogramma's
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

Lopende werkzaamheden

2012/0231(NLE)
ITRE

40

Instelling van een faciliteit voor het toekennen van financiële bijstand aan lidstaten die de
euro niet als munt hebben
Goedkeuringsprocedure

2012/0164(APP)

ten principale

ECON

Toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van
de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen
en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2012/0060(COD)

ten principale, nauwere samenwerking

INTA

Sluiting van de overeenkomst inzake de Gemeenschappelijke Europese Luchtvaartruimte
tussen de EU en de Republiek Moldavië
Niet-wetgevingshandelingen

2012/0006(NLE)

Roberts ZĪLE [ECR]

TRAN

ten principale
Overeenkomst EU/Turkije inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
Niet-wetgevingshandelingen

2010/0225(NLE)

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

TRAN

ten principale
Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de EU en Brazilië
Niet-wetgevingshandelingen

2011/0109(NLE)

István UJHELYI [S&D]

TRAN

ten principale
Luchtvervoersovereenkomst, en hierbij gevoegde overeenkomst over de toepassing daarvan
tussen de Verenigde Staten, de EU en haar lidstaten, IJsland en Noorwegen.
Niet-wetgevingshandelingen

2011/0102(NLE)

ten principale

TRAN

Wijziging van verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot
documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2011/0073(COD)

ten principale

LIBE

Overeenkomst tussen de EU en Saudi-Arabië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
Niet-wetgevingshandelingen

2010/0388(NLE)

ten principale

TRAN

Overeenkomst tussen de EU en Peru inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
Niet-wetgevingshandelingen
Markus FERBER [PPE]

2010/0142(NLE)
TRAN

ten principale

Lopende werkzaamheden

41

Overeenkomst EU/Chili inzake de instandhouding van zwaardvisbestanden in het
zuidoosten van de Stille Oceaan
Niet-wetgevingshandelingen

2010/0084(NLE)

ten principale

PECH

Bijzondere voorwaarden voor de handel met de delen van de republiek Cyprus waarover de
regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2004/0148(COD)

ten principale

INTA

Afsluiting van onderhandelingen met de Verenigde Staten van Amerika over compensatie
voor de voorgenomen intrekking door de VS van specifieke verbintenissen inzake loterijen
en kansspelen krachtens artikel XXI van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel
in diensten (GATS)
Niet-wetgevingshandelingen

2008/0113(NLE)

ten principale

INTA

Overeenkomst EG/Republiek Korea inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
Niet-wetgevingshandelingen
Dominique RIQUET [Renew]

2009/0019(NLE)
TRAN

ten principale
Euromediterrane associatieovereenkomst EG/Syrië
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2008/0248(NLE)
AFET

Samenwerkingsovereenkomst EG/Liechtenstein ter bestrijding van fraude
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2008/0234(NLE)
CONT

Ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst EG/Kazakstan inzake
bepaalde aspecten van luchtdiensten
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2008/0040(NLE)
TRAN

Deelname van de staat Israël aan communautaire programma's
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

2007/0241(NLE)
AFET

Wijziging van de Euro-mediterrane Overeenkomst inzake luchtdiensten tussen EG en
Marokko in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU
Niet-wetgevingshandelingen
Sven SCHULZE [PPE]

2007/0181(NLE)
TRAN

ten principale
Overeenkomst EG/Rusland over de modernisering van het huidige systeem voor het gebruik
van de transsiberische routes
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale
Lopende werkzaamheden

2007/0024(NLE)
TRAN
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Aanvullend protocol bij de associatieovereenkomst tussen de EEG en Turkije, naar
aanleiding van de uitbreiding
Niet-wetgevingshandelingen

2005/0091(NLE)

ten principale

AFET

Euromediterrane associatieovereenkomst EG/Syrië
Niet-wetgevingshandelingen

2004/0281(NLE)

ten principale

AFET

Partnerschap en samenwerking: onderhandelingen over en sluiting van een overeenkomst
met Wit-Rusland
Niet-wetgevingshandelingen

1995/0057(NLE)

ten principale

AFET

Sluiting van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Turkmenistan
Niet-wetgevingshandelingen
ten principale

Lopende werkzaamheden

1998/0031(NLE)
AFET
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