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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 = Tekst nog niet aangenomen, mogelijk termijnen

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



Inhoud

Inhoud

611.537/OJ 611.537/OJ

Maandag 2 oktober 2017 1

17:00 - 21:00 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

In het verdragsgebied van de ICCAT geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen  - Verslag:
Gabriel Mato (A8-0173/2017) 1

Korte presentaties van de volgende verslagen: 1

De economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU  - Verslag:
Anna Hedh (A8-0271/2017) 1

Het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in
ontwikkelingslanden  - Verslag: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017) 1

De strijd tegen cybercriminaliteit  - Verslag: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 1

De politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN  - Verslag: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017) 2

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

Dinsdag 3 oktober 2017 3

09:00 - 11:50 3

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 3

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 3

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk - Ontwerpresoluties 3

Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlĳke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur  -
Verslag: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017) 3

In het verdragsgebied van de ICCAT geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen  - Verslag:
Gabriel Mato (A8-0173/2017) 3

De economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU  - Verslag: Anna
Hedh (A8-0271/2017) 3

Het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden
- Verslag: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017) 3

De strijd tegen cybercriminaliteit  - Verslag: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 3

De politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN  - Verslag: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017) 4

15:00 - 23:00 4

De situatie in Moldavië - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 4

De uitbanning van kindhuwelijken - Mondelinge vraag (O-000064/2017 - B8-0328/2017) 4

Prioriteiten van het partnerschap EU-Egypte voor de periode 2017-2020 - Verklaring van de vicevoorzitter
van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 4

VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) - Mondelinge vragen (O-000068/2017 -
B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 4

Duizenden annuleringen van vluchten door Ryanair en de naleving van de verordening inzake
passagiersrechten 261/2004/EG - Verklaringen van de Raad en de Commissie 4

Bezwaar op grond van artikel 106: ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij
Verordening (EG) 1107/2009 ter vaststelling van wetenschappelijke criteria voor het bepalen van
hormoonontregelende eigenschappen 4

Gecombineerde behandeling - De veiligheid van passagiersschepen 5

Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen  - Verslag: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 5

Registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten varen  -
Verslag: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 5

Inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen
op geregelde diensten  - Verslag: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 5



Inhoud

611.537/OJ 611.537/OJ

Woensdag 4 oktober 2017 6

09:00 - 11:50 DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG 6

Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 - Verklaringen van de
Raad en de Commissie 6

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 6

Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting  - Aanbeveling: Javier Couso Permuy
(A8-0279/2017) 6

Bepalingen van het Schengenacquis inzake het Visuminformatiesysteem in Bulgarije en Roemenië  -
Verslag: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017) 6

Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in de Tsjechische Republiek  - Verslag:
Maria Grapini (A8-0288/2017) 6

Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Portugal  - Verslag: Jaromír Štětina
(A8-0289/2017) 6

Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Griekenland  - Verslag: Claude Moraes
(A8-0287/2017) 6

Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen  - Verslag: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 7

Registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten varen  -
Verslag: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 7

Inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op
geregelde diensten  - Verslag: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 7

Bezwaar op grond van artikel 106: ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij
Verordening (EG) 1107/2009 ter vaststelling van wetenschappelijke criteria voor het bepalen van
hormoonontregelende eigenschappen - Ontwerpresolutie 7

Bezwaar op grond van artikel 106: ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn
geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja FG72 x A5547-127, overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en
diervoeders - Ontwerpresolutie 7

Bezwaar op grond van artikel 106: ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een
vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn
geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-44406-6, overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en
diervoeders - Ontwerpresolutie 7

De uitbanning van kindhuwelijken - Ontwerpresolutie 7

VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) - Ontwerpresolutie 7

15:00 - 22:00 8

De grondwet, de rechtsstaat en de grondrechten in Spanje in het licht van de gebeurtenissen in Catalonië -
Verklaring van de Commissie 8

Begrotingspact en de integratie ervan in het wettelijk kader van de EU - Actualiteitendebat (artikel 153 bis
van het Reglement) 8

Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer - 2016 8

Nauwere samenwerking: Europees Openbaar Ministerie  - Aanbeveling: Barbara Matera (A8-0290/2017) 8

Aanhoudingsbevelen van Interpol (rode kennisgevingen) - Verklaringen van de Raad en de Commissie 8

Veiligheid op de Europese wegen - Mondelinge vraag (O-000060/2017 - B8-0601/2017) 8

Donderdag 5 oktober 2017 9

09:00 - 11:50 9

Penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis  - Verslag: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 9

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

De situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen 9



Inhoud

611.537/OJ 611.537/OJ

De zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi Umerov, en journalist Mykola
Semena 9

De situatie op de Maldiven 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

Nauwere samenwerking: Europees Openbaar Ministerie  - Aanbeveling: Barbara Matera (A8-0290/2017) 9

Penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis  - Verslag: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 9

15:00 - 16:00 10

Een Europees actieplan voor de sociale economie - Mondelinge vraag (O-000070/2017 - B8-0602/2017) 10

Spreektijd (artikel 162 van het Reglement) 12

Indieningstermijnen 14



Maandag 2 oktober 2017

 

 

17:00 - 21:00     

 

Korte presentaties van de volgende verslagen:
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611.537/OJ 611.537/OJ

17:00 - 21:00 Debatten

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

12 À«««I • In het verdragsgebied van de ICCAT geldende beheers-, instandhoudings- en
controlemaatregelen

Verslag: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van in het verdragsgebied van de Internationale Commissie voor de
instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) geldende beheers-, instandhoudings- en
controlemaatregelen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EG) nr.
1984/2003 en (EG) nr. 520/2007 van de Raad

[2016/0187(COD)]

Commissie visserij

22 À • De economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare
sector in de EU

Verslag: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Verslag over de economische empowerment van vrouwen in de particuliere en
openbare sector in de EU

[2017/2008(INI)]

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

10 À • Het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk
middenveld in ontwikkelingslanden

Verslag: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Verslag over het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het
maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden

[2016/2324(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

30 À • De strijd tegen cybercriminaliteit

Verslag: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Verslag over de strijd tegen cybercriminaliteit

[2017/2068(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken



2 2Maandag 2 oktober 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

48 À • De politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN

Verslag: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Verslag over de politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN

[2017/2026(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

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



Dinsdag 3 oktober 2017

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

3 3Dinsdag 3 oktober 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

09:00 - 11:50 Debatten

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 23:00 Debatten

59 À • Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk

[2017/2847(RSP)]

59 À - Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk

Ontwerpresoluties

B8-0538/2017, B8-0539/2017

[2017/2847(RSP)]

34 À«««I - Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlĳke stoffen in elektrische en elektronische
apparatuur

Verslag: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlĳke stoffen in elektrische
en elektronische apparatuur

[2017/0013(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

12 À«««I - In het verdragsgebied van de ICCAT geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen

Verslag: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

[2016/0187(COD)]

Commissie visserij

22 À - De economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU

Verslag: Anna Hedh (A8-0271/2017)

[2017/2008(INI)]

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

10 À - Het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in
ontwikkelingslanden

Verslag: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

[2016/2324(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

30 À - De strijd tegen cybercriminaliteit

Verslag: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

[2017/2068(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken



 

15:00 - 23:00     
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48 À - De politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN

Verslag: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

[2017/2026(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

60 À • De situatie in Moldavië

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

[2017/2848(RSP)]

De stemming vindt tijdens een volgende vergaderperiode plaats

50 À • De uitbanning van kindhuwelijken

Mondelinge vraag

Vilija Blinkevičiūtė (O-000064/2017 - B8-0328/2017)
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid
De uitbanning van kindhuwelijken

[2017/2663(RSP)]

68 • Prioriteiten van het partnerschap EU-Egypte voor de periode 2017-2020

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

[2017/2874(RSP)]

35 À • VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23)

Mondelinge vragen

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Raad
VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23)

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini (O-000069/2017 - B8-0330/2017)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie
VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23)

[2017/2620(RSP)]

69 • Duizenden annuleringen van vluchten door Ryanair en de naleving van de
verordening inzake passagiersrechten 261/2004/EG

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2017/2876(RSP)]

72 À • Bezwaar op grond van artikel 106: ontwerpverordening van de Commissie tot
wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) 1107/2009 ter vaststelling van
wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende
eigenschappen

[2017/2872(RSP)]



Gecombineerde behandeling - De veiligheid van passagiersschepen

 
Einde van de gecombineerde behandeling
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36 À«««I • Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen

Verslag: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG inzake veiligheidsvoorschriften en -normen
voor passagiersschepen

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

37 À«««I • Registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens
in de lidstaten varen

Verslag: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de
opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de
Gemeenschap varen en tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees
Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen
in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

38 À«««I • Inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en
hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten

Verslag: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en
hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van
Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende
havenstaatcontrole en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Commissie vervoer en toerisme



Woensdag 4 oktober 2017

 

 

09:00 - 11:50     DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG

 

12:00 - 14:00     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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611.537/OJ 611.537/OJ

09:00 - 11:50 DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 22:00 Debatten

15 • Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2017/2744(RSP)]

41 ««« - Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting

Aanbeveling: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van
de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting

[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

54 « - Bepalingen van het Schengenacquis inzake het Visuminformatiesysteem in Bulgarije en Roemenië

Verslag: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de inwerkingstelling van bepaalde bepalingen
van het Schengenaquis inzake het Visuminformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië

[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

58 « - Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in de Tsjechische Republiek

Verslag: Maria Grapini (A8-0288/2017)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde
uitwisseling van voertuigregistratiegegevens met de Tsjechische Republiek

[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

57 « - Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Portugal

Verslag: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde
uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Portugal

[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

56 « - Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Griekenland

Verslag: Claude Moraes (A8-0287/2017)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde
uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Griekenland

[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken



7 7Woensdag 4 oktober 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

36 À«««I - Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen

Verslag: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

37 À«««I - Registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten varen

Verslag: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

38 À«««I - Inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen
op geregelde diensten

Verslag: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

72 À - Bezwaar op grond van artikel 106: ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II
bij Verordening (EG) 1107/2009 ter vaststelling van wetenschappelijke criteria voor het bepalen van
hormoonontregelende eigenschappen

Ontwerpresolutie

B8-0542/2017

[2017/2872(RSP)]

74 À - Bezwaar op grond van artikel 106: ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening
van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit
of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja FG72 x A5547-127, overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch
gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

Ontwerpresolutie

B8-0540/2017

[2017/2879(RSP)]

75 À - Bezwaar op grond van artikel 106: ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening
van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit
of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-44406-6, overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde
levensmiddelen en diervoeders

Ontwerpresolutie

B8-0541/2017

[2017/2878(RSP)]

50 À - De uitbanning van kindhuwelijken

Ontwerpresolutie

B8-0535/2017

[2017/2663(RSP)]

35 À - VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23)

Ontwerpresolutie

B8-0534/2017

[2017/2620(RSP)]



15:00 - 22:00     
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80 • De grondwet, de rechtsstaat en de grondrechten in Spanje in het licht van de
gebeurtenissen in Catalonië

Verklaring van de Commissie

[2017/2888(RSP)]

Eén sprekersronde fracties

63 • Begrotingspact en de integratie ervan in het wettelijk kader van de EU

Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)

[2017/2866(RSP)]

42 • Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer - 2016

[2017/2765(RSP)]

In aanwezigheid van Klaus-Heiner Lehne, voorzitter van de Rekenkamer

24 ««« • Nauwere samenwerking: Europees Openbaar Ministerie

Aanbeveling: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het
Europees Openbaar Ministerie

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

70 • Aanhoudingsbevelen van Interpol (rode kennisgevingen)

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2017/2873(RSP)]

71 • Veiligheid op de Europese wegen

Mondelinge vraag

Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Commissie
Veiligheid op de Europese wegen

[2017/2875(RSP)]



Donderdag 5 oktober 2017

 

 

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 - 16:00 Debatten

52 À • Penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis

Verslag: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Verslag over penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis

[2015/2062(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

65 À • De situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen

RC B8-0543/2017, B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017,
B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017

[2017/2868(RSP)]

66 À • De zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi
Umerov, en journalist Mykola Semena

RC B8-0545/2017, B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017,
B8-0559/2017

[2017/2869(RSP)]

67 À • De situatie op de Maldiven

RC B8-0549/2017, B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017,
B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017

[2017/2870(RSP)]

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

24 ««« - Nauwere samenwerking: Europees Openbaar Ministerie

Aanbeveling: Barbara Matera (A8-0290/2017)

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

52 À - Penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis

Verslag: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

[2015/2062(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken



15:00 - 16:00
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73 • Een Europees actieplan voor de sociale economie

Mondelinge vraag

Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven
Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun,
Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot,
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata
Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona
Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh,
Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique
Guerrero Salom, Maria Arena (O-000070/2017 - B8-0602/2017)
Commissie
Een Europees actieplan voor de sociale economie

[2017/2877(RSP)]



 

 
Spreektijd (artikel 162 van het Reglement) 

Indieningstermijnen
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Spreektijd (artikel 162 van het Reglement)

 
 

Maandag 2 oktober 2017

 

17:00 - 21:00

 

 

Dinsdag 3 oktober 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00
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Commissie (inclusief antwoorden) :25'

Rapporteur :6'

Rapporteur voor advies :1'

Rapporteurs (artikel 52, lid 2, van het Reglement) (4 x 4') :16'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

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'

Raad (inclusief antwoorden) :5'

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

"Catch the eye" :5'

Leden :105'

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

Raad (inclusief antwoorden) :15'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:25'

Commissie (inclusief antwoorden) :30'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteurs voor advies (2 x 1') :2'

Vraagstellers (commissies) (3 x 5') :15'

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

Leden :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'



Woensdag 4 oktober 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 22:00

 

 

Donderdag 5 oktober 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

13 13Spreektijd (artikel 162 van het Reglement)

611.537/OJ 611.537/OJ

Raad (inclusief antwoorden) :15'

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

"Catch the eye" :5'

Leden :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6', ENF : 6', NI : 3'
30

Raad (inclusief antwoorden) :15'

Commissie (inclusief antwoorden) :40'

Voorzitter van de Rekenkamer (inclusief antwoorden) :10'

Rapporteur :6'

Spreker actualiteitendebat :4'

Vraagsteller (fractie) :2'

"Catch the eye" (4 x 5') :20'

Leden :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'

Commissie (inclusief antwoorden) :20'

Rapporteur :6'

Rapporteur voor advies :1'

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

"Catch the eye" :5'

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

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'

Commissie (inclusief antwoorden) :5'

Vraagsteller (fractie) :2'

"Catch the eye" :5'

Leden :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Indieningstermijnen

 
 

Maandag 2 oktober 2017

 

 

Dinsdag 3 oktober 2017
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12 À • In het verdragsgebied van de ICCAT geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen  -
Verslag: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Amendementen; verwerping Woensdag 27 september, 13:00

22 À • De economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU  - Verslag:
Anna Hedh (A8-0271/2017)

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

Woensdag 27 september, 13:00

10 À • Het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in
ontwikkelingslanden  - Verslag: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

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

Woensdag 27 september, 13:00

30 À • De strijd tegen cybercriminaliteit  - Verslag: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

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

Woensdag 27 september, 13:00

48 À • De politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN  - Verslag: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

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

Donderdag 28 september, 12:00

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

Maandag 2 oktober, 19:00

59 À • Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk

- Ontwerpresoluties Donderdag 28 september, 13:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Vrijdag 29 september, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Vrijdag 29 september, 14:00

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

Maandag 2 oktober, 17:00

34 À • Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlĳke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur  -
Verslag: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- Amendementen; verwerping Woensdag 27 september, 13:00

60 À • De situatie in Moldavië - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Ontwerpresoluties

Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties

Gezamenlijke ontwerpresoluties



 

Woensdag 4 oktober 2017
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50 À • De uitbanning van kindhuwelijken - Mondelinge vraag (O-000064/2017 - B8-0328/2017)

- Ontwerpresolutie Woensdag 27 september, 13:00

- Amendementen op de ontwerpresolutie Maandag 2 oktober, 19:00

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

Dinsdag 3 oktober, 16:00

35 À • VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) - Mondelinge vragen (O-000068/2017 -
B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017)

- Ontwerpresolutie Woensdag 27 september, 13:00

- Amendementen op de ontwerpresolutie Maandag 2 oktober, 19:00

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

Dinsdag 3 oktober, 16:00

72 À • Bezwaar op grond van artikel 106: ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij
Verordening (EG) 1107/2009 ter vaststelling van wetenschappelijke criteria voor het bepalen van
hormoonontregelende eigenschappen

- Amendementen Maandag 2 oktober, 19:00

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

Dinsdag 3 oktober, 16:00

36 À • Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen  - Verslag: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- Amendementen; verwerping Woensdag 27 september, 13:00

37 À • Registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten varen  -
Verslag: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- Amendementen; verwerping Woensdag 27 september, 13:00

38 À • Inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op
geregelde diensten  - Verslag: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- Amendementen; verwerping Woensdag 27 september, 13:00

74 À • Bezwaar op grond van artikel 106: ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van
een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn
geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja FG72 x A5547-127, overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen
en diervoeders - Ontwerpresolutie

- Amendementen Maandag 2 oktober, 19:00

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

Dinsdag 3 oktober, 16:00

75 À • Bezwaar op grond van artikel 106: ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van
een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn
geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-44406-6, overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en
diervoeders - Ontwerpresolutie

- Amendementen Maandag 2 oktober, 19:00

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

Dinsdag 3 oktober, 16:00
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52 À • Penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis  - Verslag: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

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

Woensdag 27 september, 13:00

65 À • De situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen

- Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement) Maandag 2 oktober, 20:00

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

Woensdag 4 oktober, 13:00

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

Woensdag 4 oktober, 14:00

66 À • De zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi Umerov, en journalist Mykola
Semena

- Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement) Maandag 2 oktober, 20:00

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

Woensdag 4 oktober, 13:00

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

Woensdag 4 oktober, 14:00

67 À • De situatie op de Maldiven

- Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement) Maandag 2 oktober, 20:00

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

Woensdag 4 oktober, 13:00

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

Woensdag 4 oktober, 14:00

- Teksten die dinsdag in stemming worden gebracht Vrijdag 29 september, 12:00

- Teksten die woensdag in stemming worden gebracht Maandag 2 oktober, 19:00

- Teksten die donderdag in stemming worden gebracht Dinsdag 3 oktober, 19:00

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

Woensdag 4 oktober, 19:00
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