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Tekens voor de procedures
 

Tenzij het Parlement anders beslist, worden de behandelde teksten in onderstaande volgorde in stemming gebracht:
 

À = Indieningstermijnen    ´ = ??5020??    6 = ??5022??

1. Derde lezing

- Gewone wetgevingsprocedure («««III)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst

2. Goedkeuring

- Goedkeuringsprocedure («««)
wanneer op basis van de verdragen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist is om het goedkeuringsbesluit aan te
nemen of te verwerpen

3. Tweede lezing

- Gewone wetgevingsprocedure («««II)
meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping of amendering van het standpunt van de Raad; meerderheid
van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van het standpunt van de Raad

4. Reglement van het Europees Parlement

- Wijzigingen van het Reglement
meerderheid van de leden van het Parlement voor de aanneming van de wijzigingen
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van het ontwerpbesluit

5. Eerste lezing

- Gewone wetgevingsprocedure («««I)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor goedkeuring of amendering van het wetgevingsvoorstel
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van de ontwerpwetgevingsresolutie

6. Goedkeuring

- Goedkeuringsprocedure («««)
wanneer op basis van de verdragen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist is om het goedkeuringsbesluit aan te
nemen of te verwerpen

7. Andere procedures

- Raadplegingsprocedure («)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring of amendering van het wetgevingsvoorstel
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van de ontwerpwetgevingsresolutie

- Overige (verklaringen, mondelinge vragen, initiatiefverslagen, opheffing van de immuniteit)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van de ontwerpresolutie of het ontwerpbesluit
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Maandag 4 juli 2016 1

17:00 - 23:00 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

Emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines  - Verslag: Elisabetta Gardini
(A8-0276/2015) 1

Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt  - Verslag: Brando Benifei (A8-0204/2016) 1

Jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief - Mondelinge vraag (O-000094/2016 -
B8-0709/2016) 1

Energie-efficiëntie-etikettering  - Verslag: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 1

Gecombineerde behandeling - Toekomstige handelsstrategie en mensenrechten, sociale en milieurechten 2

Sociale en milieunormen, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen  - Verslag:
Eleonora Forenza (A8-0217/2016) 2

Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen  -
Verslag: Tiziana Beghin (A8-0220/2016) 2

Korte presentatie van het volgende verslag: 2

Bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU  - Verslag: Barbara Lochbihler
(A8-0205/2016) 2

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement) 2

Dinsdag 5 juli 2016 3

08:30 - 12:50 3

Evaluatie van het Nederlandse voorzitterschap - Verklaringen van de Raad en de Commissie 3

DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG 3

Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016 - Verklaringen van de
Europese Raad en de Commissie 3

13:00 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 3

Overeenkomst tussen de EU en Peru inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf  -
Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0197/2016) 3

Emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines  - Verslag: Elisabetta Gardini
(A8-0276/2015) 3

Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt  - Verslag: Brando Benifei (A8-0204/2016) 3

Sociale en milieunormen, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen  - Verslag: Eleonora
Forenza (A8-0217/2016) 3

Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen  - Verslag:
Tiziana Beghin (A8-0220/2016) 3

Bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU  - Verslag: Barbara Lochbihler
(A8-0205/2016) 4

15:00 - 23:00 4

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in
afwachting van het Commissievoorstel  - Verslag: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 4

Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)  -
Verslag: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016) 4

Europese grens- en kustwacht  - Verslag: Artis Pabriks (A8-0200/2016) 4

Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid in de Unie  - Aanbeveling voor de
tweede lezing: Andreas Schwab (A8-0211/2016) 4

Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020 - Verklaring van de Commissie 4

Gecombineerde behandeling - Agentschappen voor maritieme zaken en visserij 5

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid  - Verslag: Michael Cramer (A8-0215/2016) 5



Inhoud
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Communautair Bureau voor visserijcontrole  - Verslag: Alain Cadec (A8-0068/2016) 5

Secretariaat van het Comité van toezicht van OLAF  - Verslag: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016) 5

Woensdag 6 juli 2016 6

09:00 - 12:20 6

Programma van activiteiten van het Slowaakse voorzitterschap - Verklaringen van de Raad en de Commissie 6

Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie 2017 - Verklaring van de Commissie 6

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 6

Deelname van Azerbeidzjan aan EU-programma's
  - Aanbeveling: Norica Nicolai (A8-0210/2016) 6

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2016: overschot van 2015  - Verslag: José Manuel Fernandes
(A8-0212/2016) 6

Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid in de Unie  - Aanbeveling voor de
tweede lezing: Andreas Schwab (A8-0211/2016) 6

Energie-efficiëntie-etikettering  - Verslag: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 6

Europese grens- en kustwacht  - Verslag: Artis Pabriks (A8-0200/2016) 6

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid  - Verslag: Michael Cramer (A8-0215/2016) 7

Communautair Bureau voor visserijcontrole  - Verslag: Alain Cadec (A8-0068/2016) 7

Secretariaat van het Comité van toezicht van OLAF  - Verslag: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016) 7

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in
afwachting van het Commissievoorstel  - Verslag: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 7

Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)  -
Verslag: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016) 7

Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020 - Ontwerpresoluties 7

Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie 2017 - Ontwerpresoluties 7

Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten - Ontwerpresoluties 7

Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank wat
betreft Belarus 7

Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: vaststelling van het minimumvereiste voor eigen vermogen en in
aanmerking komende passiva 8

15:00 - 23:00 8

Een algemene strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU - Verklaring van de
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid 8

Nieuwe initiatieven in verband met het vredesproces in het Midden-Oosten - Verklaring van de vicevoorzitter
van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 8

Nieuwe EU-strategie inzake China - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 8

Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2015 - Verklaring van de vicevoorzitter van de
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 8

71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties  - Verslag: Andrey Kovatchev
(A8-0146/2016) 8

Bescherming van klokkenluiders - Verklaringen van de Raad en de Commissie 8

Herziening van de gestandaardiseerde benadering van kredietrisico door het Bazelcomité - Verklaring van de
Commissie 8

Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen 8

Donderdag 7 juli 2016 9
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09:00 - 11:50 9

Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap  - Verslag: Helga
Stevens (A8-0203/2016) 9

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135
van het Reglement) 9

Situatie van personen met albinisme in Afrika, met name in Malawi 9

Bahrein 9

Myanmar, met name de situatie van de Rohingyabevolking 9

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 9

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
(artikel 135 van het Reglement) 9

71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties  - Verslag: Andrey Kovatchev
(A8-0146/2016) 9

Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap  - Verslag: Helga
Stevens (A8-0203/2016) 10

Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen 10

15:00 - 17:00 10

Non-tarifaire belemmeringen voor voedselexporteurs op de interne markt van de EU - Mondelinge vraag
(O-000073/2016 - B8-0707/2016) 10

Overdracht van persoonsgegevens aan China - Verklaring van de Commissie 10

Toepassing van de wet op het minimumloon in de vervoersector - Verklaring van de Commissie 10

Spreektijd (artikel 162 van het Reglement) 12

Indieningstermijnen 14
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17:00 - 23:00     
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17:00 - 23:00 Debatten

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

29 «««I • Emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

Verslag: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden en typegoedkeuring voor in
niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde verbrandingsmotoren

[2014/0268(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

34 À • Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt

Verslag: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Verslag over vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt

[2015/2321(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

78 • Jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Mondelinge vraag

Thomas Händel (O-000094/2016 - B8-0709/2016)
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Commissie
Jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

[2016/2793(RSP)]

77 À«««I • Energie-efficiëntie-etikettering

Verslag: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van een kader voor energie-efficiëntie-etikettering en tot intrekking van
Richtlijn 2010/30/EU

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

De stemming vindt op woensdag plaats



Gecombineerde behandeling - Toekomstige handelsstrategie en mensenrechten,

sociale en milieurechten

 
Einde van de gecombineerde behandeling

 

Korte presentatie van het volgende verslag:
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25 À • Sociale en milieunormen, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord
ondernemen

Verslag: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Verslag inzake de uitvoering van de aanbevelingen van 2010 van het Europees
Parlement over sociale en milieunormen, mensenrechten en maatschappelijk
verantwoord ondernemen

[2015/2038(INI)]

Commissie internationale handel

68 À • Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel
en investeringen

Verslag: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Verslag over een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor
handel en investeringen

[2015/2105(INI)]

Commissie internationale handel

23 À • Bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU

Verslag: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Verslag over de bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU

[2015/2340(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

2 • Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)



Dinsdag 5 juli 2016

 

 

08:30 - 12:50     

 

DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG

 

13:00 - 14:30     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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08:30 - 12:50 Debatten

13:00 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 23:00 Debatten

52 • Evaluatie van het Nederlandse voorzitterschap

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2016/2709(RSP)]

Eén sprekersronde fracties

50 • Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Overeenkomst tussen de EU en Peru inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Aanbeveling: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese
Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Peru inzake de vrijstelling van de
visumplicht voor kort verblijf

[2015/0199(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

29 «««I - Emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

Verslag: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

34 À - Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt

Verslag: Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

25 À - Sociale en milieunormen, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verslag: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Commissie internationale handel

68 À - Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen

Verslag: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Commissie internationale handel



 

15:00 - 23:00     
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23 À - Bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU

Verslag: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

26 À • Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage
van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel

Verslag: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Verslag over de voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020:
bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel

[2015/2353(INI)]

Begrotingscommissie

56 À • Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar
effect (TAXE 2)

Verslag: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Verslag over fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met
vergelijkbaar effect

[2016/2038(INI)]

Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met
vergelijkbaar effect (TAXE 2)

21 À«««I • Europese grens- en kustwacht

Verslag: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EG) nr.
2007/2004, Verordening (EG) nr. 863/2007 en Besluit 2005/267/EG van de Raad

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

55 À«««II • Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid in de Unie

Aanbeveling voor de tweede lezing: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing
met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
houdende maatregelen voor een gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en
informatieveiligheid in de Unie

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

47 À • Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020

Verklaring van de Commissie

[2016/2695(RSP)]



Gecombineerde behandeling - Agentschappen voor maritieme zaken en visserij

 
Einde van de gecombineerde behandeling
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20 À«««I • Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

Verslag: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een
Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

22 À«««I • Communautair Bureau voor visserijcontrole

Verslag: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad tot oprichting
van een Communautair Bureau voor visserijcontrole

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Commissie visserij

62 «««I • Secretariaat van het Comité van toezicht van OLAF

Verslag: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft het secretariaat van
het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Commissie begrotingscontrole



Woensdag 6 juli 2016

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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09:00 - 12:20 Debatten

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 23:00 Debatten

51 • Programma van activiteiten van het Slowaakse voorzitterschap

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2016/2710(RSP)]

71 À • Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie 2017

Verklaring van de Commissie

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Deelname van Azerbeidzjan aan EU-programma's

Aanbeveling: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de
overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten,
enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese
Unie en de Republiek Azerbeidzjan over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek
Azerbeidzjan aan EU-programma's

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

58 - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2016: overschot van 2015

Verslag: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2016 van de
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016: Boeking van het overschot van het begrotingsjaar 2015

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Begrotingscommissie

55 À«««II - Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid in de Unie

Aanbeveling voor de tweede lezing: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

77 À«««I - Energie-efficiëntie-etikettering

Verslag: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

21 À«««I - Europese grens- en kustwacht

Verslag: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
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20 À«««I - Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

Verslag: Michael Cramer (A8-0215/2016)

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

22 À«««I - Communautair Bureau voor visserijcontrole

Verslag: Alain Cadec (A8-0068/2016)

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Commissie visserij

62 «««I - Secretariaat van het Comité van toezicht van OLAF

Verslag: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Commissie begrotingscontrole

26 À - Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement
in afwachting van het Commissievoorstel

Verslag: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

[2015/2353(INI)]

Begrotingscommissie

56 À - Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)

Verslag: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

[2016/2038(INI)]

Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar
effect (TAXE 2)

47 À - Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020

Ontwerpresoluties

RC B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016,
B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie 2017

Ontwerpresoluties

RC B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016,
B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten

Ontwerpresoluties

RC B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Debat: 08/06/2016)

81 À - Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: EU-garantie voor verliezen van de Europese
Investeringsbank wat betreft Belarus

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]



 

15:00 - 23:00     
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92 À - Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: vaststelling van het minimumvereiste voor eigen vermogen
en in aanmerking komende passiva

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • Een algemene strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2016/2813(RSP)]

97 • Nieuwe initiatieven in verband met het vredesproces in het Midden-Oosten

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2016/2818(RSP)]

85 • Nieuwe EU-strategie inzake China

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2016/2803(RSP)]

80 • Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2015

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2016/2796(RSP)]

65 À • 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Verslag: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de
71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

[2016/2020(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

88 • Bescherming van klokkenluiders

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2016/2806(RSP)]

86 • Herziening van de gestandaardiseerde benadering van kredietrisico door het
Bazelcomité

Verklaring van de Commissie

[2016/2804(RSP)]

82 À • Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor
levensmiddelen

[2016/2708(RPS)]



Donderdag 7 juli 2016

 

 

09:00 - 11:50     

 

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de

rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

 

12:00 - 14:00     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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09:00 - 11:50 Debatten

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 17:00 Debatten

37 À • Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap

Verslag: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,
met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van
personen met een handicap

[2015/2258(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

89 À • Situatie van personen met albinisme in Afrika, met name in Malawi

RC B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016,
B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Bahrein

RC B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016,
B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Myanmar, met name de situatie van de Rohingyabevolking

RC B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016,
B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

48 • Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de
rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

65 À - 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Verslag: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Commissie buitenlandse zaken



 

15:00 - 17:00     
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37 À - Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Verslag: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

82 À - Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Non-tarifaire belemmeringen voor voedselexporteurs op de interne markt van de EU

Mondelinge vraag

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Commissie
Het bestaan van non-tarifaire belemmeringen voor voedselexporteurs op de interne markt van de EU

[2016/2681(RSP)]

76 • Overdracht van persoonsgegevens aan China

Verklaring van de Commissie

[2016/2762(RSP)]

94 • Toepassing van de wet op het minimumloon in de vervoersector

Verklaring van de Commissie

[2016/2815(RSP)]



 

 
Spreektijd (artikel 162 van het Reglement) 

Indieningstermijnen
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Spreektijd (artikel 162 van het Reglement)

 
 

Maandag 4 juli 2016

 

17:00 - 23:00

 

 

Dinsdag 5 juli 2016

 

08:30 - 12:50

 

15:00 - 23:00
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Commissie (inclusief antwoorden) :35'

Rapporteurs (5 x 6') :30'

Rapporteurs voor advies (13 x 1') :13'

Rapporteur (artikel 52, lid 2, van het Reglement) :4'

Vraagsteller (commissie) :5'

Leden :105' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7' 30, ENF : 6' 30, NI
: 4'

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Europese Raad (inclusief antwoorden) :15'

Raad (inclusief antwoorden) :15'

Commissie (inclusief antwoorden) :30'

Leden :135'

PPE : 35' 30, S&D : 31' 30, ECR : 13' 30, ALDE : 13', GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 9', ENF : 8',
NI : 4' 30

"Catch the eye" :5'

Commissie (inclusief antwoorden) :45'

Rapporteurs (9 x 6') :54'

Rapporteurs voor advies (17 x 1') :17'

Leden :211'

PPE : 57', S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 20', GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 14', ENF : 12',
NI : 6'

"Catch the eye" (7 x 5') :35'



Woensdag 6 juli 2016

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 23:00

 

 

Donderdag 7 juli 2016

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 17:00
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Raad (inclusief antwoorden) :15'

Commissie (inclusief antwoorden) :25'

Leden :105' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7' 30, ENF : 6' 30, NI
: 4'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Raad (inclusief antwoorden) :10'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:40'

Commissie (inclusief antwoorden) :30'

Rapporteur :6'

Rapporteur voor advies :1'

Vraagsteller (commissie) :5'

Leden :225' 30

PPE : 61' 30, S&D : 54', ECR : 22' 30, ALDE : 21' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12' 30, NI : 6' 30

"Catch the eye" (8 x 5') :40'

Commissie (inclusief antwoorden) :20'

Rapporteur :6'

Rapporteurs voor advies (9 x 1') :9'

Indiener van de ontwerpresolutie (artikel 135 van het Reglement) :1'

Leden :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

"Catch the eye" :5'

"Catch the eye" (artikel 135 van het Reglement) (3 x 2') :6'

Commissie (inclusief antwoorden) :25'

Vraagsteller (commissie) :5'

Leden :45'

PPE : 9' 30, S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 2' 30

"Catch the eye" (3 x 5') :15'



Indieningstermijnen

 
 

Maandag 4 juli 2016

 

 

Dinsdag 5 juli 2016
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34 À • Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt  - Verslag: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP;
alternatieve ontwerpresoluties

Woensdag 29 juni, 12:00

77 À • Energie-efficiëntie-etikettering  - Verslag: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- Amendementen Maandag 4 juli, 19:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Dinsdag 5 juli, 16:00

25 À • Sociale en milieunormen, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen  - Verslag:
Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP;
alternatieve ontwerpresoluties

Woensdag 29 juni, 12:00

68 À • Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen  - Verslag:
Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

- Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP;
alternatieve ontwerpresoluties

Donderdag 30 juni, 18:00

- Alternatieve gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 4 juli, 19:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Maandag 4 juli, 19:00

23 À • Bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU  - Verslag: Barbara Lochbihler
(A8-0205/2016)

- Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP;
alternatieve ontwerpresoluties

Woensdag 29 juni, 12:00

26 À • Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in
afwachting van het Commissievoorstel  - Verslag: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

- Amendementen Maandag 4 juli, 19:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Dinsdag 5 juli, 16:00

56 À • Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)  -
Verslag: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

- Amendementen Maandag 4 juli, 19:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Dinsdag 5 juli, 16:00

21 À • Europese grens- en kustwacht  - Verslag: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Amendementen Maandag 4 juli, 20:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Dinsdag 5 juli, 16:00



 

Woensdag 6 juli 2016
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55 À • Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid in de Unie  - Aanbeveling voor de
tweede lezing: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

- Amendementen; verwerping Woensdag 29 juni, 12:00

47 À • Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020 - Verklaring van de Commissie

- Ontwerpresoluties Woensdag 29 juni, 12:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 4 juli, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 4 juli, 20:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Dinsdag 5 juli, 16:00

20 À • Europees Agentschap voor maritieme veiligheid  - Verslag: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Amendementen Vrijdag 1 juli, 12:00

22 À • Communautair Bureau voor visserijcontrole  - Verslag: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- Amendementen Vrijdag 1 juli, 12:00

71 À • Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie 2017 - Verklaring van de Commissie

- Ontwerpresoluties Maandag 4 juli, 18:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 5 juli, 12:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 5 juli, 13:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Dinsdag 5 juli, 19:00

72 À • Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten - Ontwerpresoluties

- Ontwerpresoluties Woensdag 29 juni, 12:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 4 juli, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 4 juli, 20:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Dinsdag 5 juli, 16:00

81 À • Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank
wat betreft Belarus

- Amendementen Maandag 4 juli, 19:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Dinsdag 5 juli, 16:00

92 À • Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: vaststelling van het minimumvereiste voor eigen vermogen en in
aanmerking komende passiva

- Amendementen Maandag 4 juli, 19:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Dinsdag 5 juli, 16:00

65 À • 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties  - Verslag: Andrey Kovatchev
(A8-0146/2016)

- Amendementen Woensdag 29 juni, 12:00

82 À • Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen

- Amendementen Maandag 4 juli, 19:00



Donderdag 7 juli 2016
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37 À • Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap  - Verslag:
Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Amendementen Maandag 4 juli, 19:00

89 À • Situatie van personen met albinisme in Afrika, met name in Malawi

- Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement) Maandag 4 juli, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)

Woensdag 6 juli, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van
het Reglement)

Woensdag 6 juli, 14:00

90 À • Bahrein

- Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement) Maandag 4 juli, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)

Woensdag 6 juli, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van
het Reglement)

Woensdag 6 juli, 14:00

91 À • Myanmar, met name de situatie van de Rohingyabevolking

- Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement) Maandag 4 juli, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)

Woensdag 6 juli, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van
het Reglement)

Woensdag 6 juli, 14:00

- Teksten die dinsdag in stemming worden gebracht Vrijdag 1 juli, 12:00

- Teksten die woensdag in stemming worden gebracht Maandag 4 juli, 19:00

- Teksten die donderdag in stemming worden gebracht Dinsdag 5 juli, 19:00

- Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de
democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

Woensdag 6 juli, 19:00
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