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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
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Maandag 11 december 2017 1

17:00 - 23:00 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling  - Verslag:
Albert Deß (A8-0380/2017) 1

Duurzaam beheer van externe vissersvloten  - Aanbeveling voor de tweede lezing: Linnéa Engström
(A8-0374/2017) 1

Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het
toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde
marktgebaseerde maatregel vanaf 2021  - Verslag: Julie Girling (A8-0258/2017) 1

Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van
democratische verandering  - Verslag: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017) 1

Gecombineerde behandeling - Partnerschapsovereenkomst EU-Kazachstan 2

Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (goedkeuring)  -
Aanbeveling: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017) 2

Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (resolutie)  -
Verslag: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017) 2

Korte presentatie van het volgende verslag: 2

Naar een digitale handelsstrategie  - Verslag: Marietje Schaake (A8-0384/2017) 2

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

Dinsdag 12 december 2017 3

09:00 - 11:50 3

Verslag over het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking  - Verslag:
Petr Ježek, Jeppe Kofod (A8-0357/2017) 3

Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen  - Verslag: Udo
Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017) 3

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

Duurzaam beheer van externe vissersvloten  - Aanbeveling voor de tweede lezing: Linnéa Engström
(A8-0374/2017) 3

Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling  - Verslag:
Albert Deß (A8-0380/2017) 3

Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het
toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde
marktgebaseerde maatregel vanaf 2021  - Verslag: Julie Girling (A8-0258/2017) 3

Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen  - Verslag: Udo
Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017) 4

Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op
bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s  -
Verslag: Tiemo Wölken (A8-0378/2017) 4

Verzoek om verdediging van de voorrechten en van de immuniteit van Eleonora Forenza  - Verslag: Gilles
Lebreton (A8-0398/2017) 4

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle  - Verslag: Jean-Marie Cavada
(A8-0397/2017) 4

Douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de VS   - Verslag: Jiří Maštálka
(A8-0331/2017) 4

Overeenkomst EG/VS over luchtvervoer  - Aanbeveling: Theresa Griffin (A8-0376/2017) 4

Overeenkomst EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in
broeikasgasemissierechten  - Aanbeveling: Christofer Fjellner (A8-0386/2017) 4

Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (goedkeuring)  -
Aanbeveling: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017) 5
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Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (resolutie)  -
Verslag: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017) 5

Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad  - Verslag:
Roberto Gualtieri (A8-0393/2017) 5

Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van
democratische verandering  - Verslag: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017) 5

Naar een digitale handelsstrategie  - Verslag: Marietje Schaake (A8-0384/2017) 5

15:00 - 24:00 5

Situatie in Afghanistan - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 5

Situatie van de Rohingya - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van
de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 5

Gecombineerde behandeling - Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) 6

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid  - Verslag:
Michael Gahler (A8-0351/2017) 6

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid  - Verslag:
David McAllister (A8-0350/2017) 6

Permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) - het openen van een nieuw hoofdstuk in het
Europees veiligheids- en defensiebeleid - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 6

Nucleair akkoord met Iran - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van
de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 6

Aankondiging door Amerikaans president Trump van de erkenning van Jerusalem als hoofdstad van Israel -
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse
zaken en veiligheidsbeleid 6

Situatie van migranten in Libië - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 6

Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake
- Verslag: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 6

Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht.  - Verslag: Alyn Smith (A8-0382/2017) 7

Gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen -
Bezwaar uit hoofde van artikel 106 van het Reglement 7

Woensdag 13 december 2017 8

09:00 - 11:50 DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG 8

Gecombineerde behandeling - Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad 8

Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017 - Verklaringen van
de Raad en de Commissie 8

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 8

12:00 - 12:30 8

Uitreiking van de Sacharovprijs 8

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 8

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk - Ontwerpresoluties 8

Gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen -
Bezwaar uit hoofde van artikel 106 van het Reglement 8

Ontwerpaanbeveling na het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking 8

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid  - Verslag: Michael
Gahler (A8-0351/2017) 9

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid  - Verslag: David
McAllister (A8-0350/2017) 9

Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake
- Verslag: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 9

Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht.  - Verslag: Alyn Smith (A8-0382/2017) 9
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15:00 - 23:00 9

Uitbreiding en versterking van het Schengengebied: Bulgarije, Roemenië en Kroatië - Actualiteitendebat
(artikel 153 bis van het Reglement) 9

Tenuitvoerlegging van de sociale pijler - Verklaringen van de Raad en de Commissie 9

Agenda 2030 en het verslag van Eurostat over het toezicht op de vorderingen met het oog op de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen in de EU - Verklaringen van de Raad en de Commissie 9

Het Uniemechanisme voor civiele bescherming met eigen operationele capaciteit - Verklaringen van de Raad
en de Commissie 9

EU-breed verbod op fascistische en nazisymbolen en -leuzen - Verklaringen van de Raad en de Commissie 9

Het enquêterecht van het Europees Parlement - Mondelinge vragen (O-000089/2017 - B8-0613/2017)
(O-000090/2017 - B8-0614/2017) 10

Tenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen
en kinderpornografie  - Verslag: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017) 10

Donderdag 14 december 2017 11

08:30 - 11:50 11

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016   - Verslag: Notis Marias (A8-0387/2017) 11

Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit  - Verslag: Bas Eickhout (A8-0356/2017) 11

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat - Duur:
maximum één uur (artikel 135 van het Reglement) 11

Vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa 11

Cambodja: het verbod op de oppositie 11

El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam 11

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

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
(artikel 135 van het Reglement) 12

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  - Verslag: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) 12

Situatie in Afghanistan - Ontwerpresoluties 12

Situatie van de Rohingya - Ontwerpresoluties 12

Tenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen
en kinderpornografie  - Verslag: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017) 12

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016   - Verslag: Notis Marias (A8-0387/2017) 12

Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit  - Verslag: Bas Eickhout (A8-0356/2017) 12

Spreektijd (artikel 162 van het Reglement) 14

Indieningstermijnen 16
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17:00 - 23:00 Debatten

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

69 À«««I • Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en
plattelandsontwikkeling

Verslag: Albert Deß (A8-0380/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de
Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013,
(EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees
Parlement en de Raad

[2016/0282B(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

12 À«««II • Duurzaam beheer van externe vissersvloten

Aanbeveling voor de tweede lezing: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing
met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad
inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening
(EG) nr. 1006/2008 van de Raad

[2015/0289(COD)]

Commissie visserij

41 À«««I • Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige
beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding
van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf
2021

Verslag: Julie Girling (A8-0258/2017)

Verslag over een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het
toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van
een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden

[2017/0017(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

(Debat: 11/09/2017, stemming: 13/09/2017)

21 À • Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers
in een Unie van democratische verandering

Verslag: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een
Unie van democratische verandering

[2017/2069(INI)]

Commissie verzoekschriften
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Korte presentatie van het volgende verslag:
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51 ««« • Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en
Kazachstan (goedkeuring)

Aanbeveling: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de
sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds,
en de Republiek Kazachstan, anderzijds

[2016/0166(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

50 • Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en
Kazachstan (resolutie)

Verslag: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van
de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds,
en de Republiek Kazachstan, anderzijds

[2017/2035(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

20 À • Naar een digitale handelsstrategie

Verslag: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Verslag: Naar een digitale handelsstrategie

[2017/2065(INI)]

Commissie internationale handel

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



Dinsdag 12 december 2017

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

3 3Dinsdag 12 december 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

09:00 - 11:50 Debatten

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 24:00 Debatten

14 • Verslag over het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en
belastingontduiking

Verslag: Petr Ježek, Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Verslag over het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en
belastingontduiking

[2017/2013(INI)]

Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen
van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken,
belastingontwijking en belastingontduiking

47 À«««I • Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen

Verslag: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 2015/1017 wat betreft
de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en
wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese
investeringsadvieshub

[2016/0276(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

12 À«««II - Duurzaam beheer van externe vissersvloten

Aanbeveling voor de tweede lezing: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

[2015/0289(COD)]

Commissie visserij

69 À«««I - Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling

Verslag: Albert Deß (A8-0380/2017)

[2016/0282B(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

41 À«««I - Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het
toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een
wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021

Verslag: Julie Girling (A8-0258/2017)

[2017/0017(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

(Debat: 11/09/2017, stemming: 13/09/2017)
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47 À«««I - Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen

Verslag: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

[2016/0276(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

65 «««I - Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn
op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en
radioprogramma’s

Verslag: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op
bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Commissie juridische zaken

Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater

63 - Verzoek om verdediging van de voorrechten en van de immuniteit van Eleonora Forenza

Verslag: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

Verslag over het verzoek om verdediging van de voorrechten en van de immuniteit van Eleonora Forenza

[2017/2199(IMM)]

Commissie juridische zaken

64 - Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle

Verslag: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle

[2017/2220(IMM)]

Commissie juridische zaken

33 «««I - Douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de VS

Verslag: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de
Verenigde Staten van Amerika (codificatie)

[2014/0175(COD)]

Commissie juridische zaken

49 ««« - Overeenkomst EG/VS over luchtvervoer

Aanbeveling: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van
de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de
Verenigde Staten van Amerika anderzijds

[13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)]

Commissie vervoer en toerisme

67 ««« - Overeenkomst EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in
broeikasgasemissierechten

Aanbeveling: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst
tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel
in broeikasgasemissierechten

[2017/0193(NLE)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
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51 ««« - Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan
(goedkeuring)

Aanbeveling: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

[2016/0166(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

50 - Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (resolutie)

Verslag: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

[2017/2035(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

68 « - Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

Verslag over het voorstel van de Commissie voor de verlenging van het mandaat van de voorzitter van de
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

[2017/0901(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

21 À - Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van
democratische verandering

Verslag: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

[2017/2069(INI)]

Commissie verzoekschriften

20 À - Naar een digitale handelsstrategie

Verslag: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

[2017/2065(INI)]

Commissie internationale handel

56 À • Situatie in Afghanistan

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

[2017/2932(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

57 À • Situatie van de Rohingya

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

[2017/2973(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats



Gecombineerde behandeling - Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid

(artikel 36 VEU)

 
Einde van de gecombineerde behandeling

6 6Dinsdag 12 december 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

30 À • Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en
defensiebeleid

Verslag: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk
veiligheids- en defensiebeleid

[2017/2123(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

15 À • Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid

Verslag: David McAllister (A8-0350/2017)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid

[2017/2121(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

73 • Permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) - het openen van een
nieuw hoofdstuk in het Europees veiligheids- en defensiebeleid

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

[2017/3004(RSP)]

58 • Nucleair akkoord met Iran

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

[2017/2972(RSP)]

80 • Aankondiging door Amerikaans president Trump van de erkenning van Jerusalem
als hoofdstad van Israel

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

[2017/3012(RSP)]

74 • Situatie van migranten in Libië

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

[2017/3005(RSP)]

31 À • Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van
de Europese Unie ter zake

Verslag: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het
beleid van de Europese Unie ter zake

[2017/2122(INI)]

Commissie buitenlandse zaken



7 7Dinsdag 12 december 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

34 À • Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht.

Verslag: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht

[2017/2204(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 113 van het Reglement

66 À • Gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren
verticale vleesspiezen

Bezwaar uit hoofde van artikel 106 van het Reglement

[2017/2920(RPS)]



Woensdag 13 december 2017

 

 

09:00 - 11:50     DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG
 
Gecombineerde behandeling - Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese

Raad

 
Einde van de gecombineerde behandeling

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

8 8Woensdag 13 december 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

09:00 - 11:50 DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG

12:00 - 12:30 Uitreiking van de Sacharovprijs

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 23:00 Debatten

11 • Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december
2017

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2017/2858(RSP)]

54 À • Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk

[2017/2964(RSP)]

81 • Uitreiking van de Sacharovprijs

Uitreiking van de Sacharovprijs 2017 aan de democratische oppositie in Venezuela: de
Nationale Vergadering, vertegenwoordigd door zijn voorzitter, Julio Borges, en  alle
politieke gevangenen op de lijst van Foro Penal Venezolano (het Venezolaans strafforum),
vertegenwoordigd door Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon
Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos en Andrea González

54 À - Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk

Ontwerpresoluties

B8-0676/2017, B8-0677/2017

[2017/2964(RSP)]

66 À - Gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale
vleesspiezen

Bezwaar uit hoofde van artikel 106 van het Reglement

B8-0666/2017

[2017/2920(RPS)]

10 À - Ontwerpaanbeveling na het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en
belastingontduiking

B8-0660/2017

[2016/3044(RSP)]

Artikel 198 van het Reglement



 

15:00 - 23:00     

9 9Woensdag 13 december 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

30 À - Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

Verslag: Michael Gahler (A8-0351/2017)

[2017/2123(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

15 À - Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Verslag: David McAllister (A8-0350/2017)

[2017/2121(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

31 À - Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie
ter zake

Verslag: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

[2017/2122(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

34 À - Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht.

Verslag: Alyn Smith (A8-0382/2017)

[2017/2204(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 113 van het Reglement

79 • Uitbreiding en versterking van het Schengengebied: Bulgarije, Roemenië en Kroatië

Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)

[2017/3009(RSP)]

59 • Tenuitvoerlegging van de sociale pijler

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2017/2974(RSP)]

77 • Agenda 2030 en het verslag van Eurostat over het toezicht op de vorderingen met het
oog op de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in de EU

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2017/3006(RSP)]

76 • Het Uniemechanisme voor civiele bescherming met eigen operationele capaciteit

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2017/2975(RSP)]

78 • EU-breed verbod op fascistische en nazisymbolen en -leuzen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2017/3007(RSP)]
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75 • Het enquêterecht van het Europees Parlement

Mondelinge vragen

Danuta Maria Hübner (O-000089/2017 - B8-0613/2017)
Commissie constitutionele zaken
Raad
Het enquêterecht van het Europees Parlement

Danuta Maria Hübner (O-000090/2017 - B8-0614/2017)
Commissie constitutionele zaken
Commissie
Het enquêterecht van het Europees Parlement

[2017/2993(RSP)]

55 À • Tenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele
uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

Verslag: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement
en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele
uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

[2015/2129(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken



Donderdag 14 december 2017

 

 

08:30 - 11:50     

 

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

rechtsstaat - Duur: maximum één uur (artikel 135 van het Reglement)

11 11Donderdag 14 december 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

08:30 - 11:50 Debatten

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

44 À • Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016

Verslag: Notis Marias (A8-0387/2017)

Verslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 (artikel 216,
lid 7, van het Reglement)

[2017/2222(INI)]

Commissie verzoekschriften

39 À • Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit

Verslag: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Verslag over een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit

[2016/2327(INI)]

Commissie vervoer en toerisme

70 À • Vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van
Hoa

RC B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017,
B8-0693/2017

[2017/3001(RSP)]

71 À • Cambodja: het verbod op de oppositie

RC B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017,
B8-0696/2017, B8-0697/2017

[2017/3002(RSP)]

72 À • El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam

RC B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC B8-0695/2017, B8-0695/2017,
B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017

[2017/3003(RSP)]



12:00 - 14:00     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

12 12Donderdag 14 december 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

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

82 «««I - 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

Verslag: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

[COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater

56 À - Situatie in Afghanistan

Ontwerpresoluties

RC B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017,
B8-0683/2017, B8-0684/2017

[2017/2932(RSP)]

57 À - Situatie van de Rohingya

Ontwerpresoluties

RC B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017,
B8-0673/2017, B8-0674/2017

[2017/2973(RSP)]

55 À - Tenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van
kinderen en kinderpornografie

Verslag: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

[2015/2129(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

44 À - Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016

Verslag: Notis Marias (A8-0387/2017)

[2017/2222(INI)]

Commissie verzoekschriften

39 À - Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit

Verslag: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

[2016/2327(INI)]

Commissie vervoer en toerisme



 

 
Spreektijd (artikel 162 van het Reglement) 

Indieningstermijnen
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Spreektijd (artikel 162 van het Reglement)

 
 

Maandag 11 december 2017

 

17:00 - 23:00

 

 

Dinsdag 12 december 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 24:00

 

14 14Spreektijd (artikel 162 van het Reglement)

614.777/OJ 614.777/OJ

Commissie (inclusief antwoorden) :30'

Rapporteurs (5 x 6') :30'

Rapporteurs voor advies (7 x 1') :7'

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

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

Leden :119' 30

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12', ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4' 30

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

Rapporteurs (4 x 6') :24'

Rapporteurs voor advies (5 x 1') :5'

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

Leden :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5', NI
: 3' 30

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:70'

Commissie (inclusief antwoorden) :5'

Rapporteurs (4 x 6') :24'

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

Vraagsteller (commissie) :5'

"Catch the eye" (9 x 5') :45'

Leden :254' 30

PPE : 70' 30, S&D : 61' 30, ECR : 25' 30, ALDE : 23' 30, GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16',
ENF : 13' 30, NI : 7' 30



Woensdag 13 december 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Donderdag 14 december 2017

 

08:30 - 11:50

 

15 15Spreektijd (artikel 162 van het Reglement)

614.777/OJ 614.777/OJ

Raad (inclusief antwoorden) :15'

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

"Catch the eye" :5'

Leden :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI :
3' 30

Raad (inclusief antwoorden) :50'

Commissie (inclusief antwoorden) :55'

Rapporteur :6'

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

Vraagsteller (commissie) :5'

Spreker actualiteitendebat :4'

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

Leden :210' 30

PPE : 57' 30, S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 19' 30, GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 13' 30,
ENF : 11' 30, NI : 6' 30

Commissie (inclusief antwoorden) :25'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Rapporteur voor advies :1'

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

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

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

Leden :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5', NI
: 3' 30



Indieningstermijnen

 
 

Maandag 11 december 2017

 

 

Dinsdag 12 december 2017

 

16 16Indieningstermijnen

614.777/OJ 614.777/OJ

69 À • Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling  -
Verslag: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Amendementen; verwerping Donderdag 7 december, 13:00

12 À • Duurzaam beheer van externe vissersvloten  - Aanbeveling voor de tweede lezing: Linnéa Engström
(A8-0374/2017)

- Amendementen; verwerping Woensdag 6 december, 13:00

41 À • Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het
toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een
wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021  - Verslag: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Amendementen; verwerping Woensdag 6 december, 13:00

21 À • Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van
democratische verandering  - Verslag: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

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

Woensdag 6 december, 13:00

20 À • Naar een digitale handelsstrategie  - Verslag: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

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

Vrijdag 8 december, 13:00

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

Maandag 11 december, 19:00

47 À • Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen  - Verslag: Udo
Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

- Amendementen; verwerping Woensdag 6 december, 13:00

56 À • Situatie in Afghanistan - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

- Ontwerpresoluties Maandag 11 december, 19:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 13 december, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 13 december, 14:00

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

Woensdag 13 december, 19:00

57 À • Situatie van de Rohingya - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van
de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

- Ontwerpresoluties Woensdag 6 december, 13:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 13 december, 12:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 13 december, 13:00

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

Woensdag 13 december, 19:00



 

Woensdag 13 december 2017

 

 

Donderdag 14 december 2017

 

17 17Indieningstermijnen

614.777/OJ 614.777/OJ

30 À • Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid  - Verslag:
Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Amendementen Woensdag 6 december, 13:00

15 À • Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid  - Verslag:
David McAllister (A8-0350/2017)

- Amendementen Woensdag 6 december, 13:00

31 À • Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter
zake  - Verslag: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Amendementen Woensdag 6 december, 13:00

34 À • Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht.  - Verslag: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Amendementen Vrijdag 8 december, 13:00

66 À • Gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen
- Bezwaar uit hoofde van artikel 106 van het Reglement

- Amendementen Vrijdag 8 december, 13:00

54 À • Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk

- Ontwerpresoluties Maandag 11 december, 19:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 12 december, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 12 december, 14:00

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

Dinsdag 12 december, 19:00

10 À • Ontwerpaanbeveling na het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en
belastingontduiking

- Amendementen Woensdag 6 december, 13:00

55 À • Tenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van
kinderen en kinderpornografie  - Verslag: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- Amendementen Maandag 11 december, 19:00

44 À • Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016   - Verslag: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Amendementen Woensdag 6 december, 13:00

39 À • Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit  - Verslag: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Amendementen Woensdag 6 december, 13:00

70 À • Vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa

- Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement) Maandag 11 december, 20:00

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

Woensdag 13 december, 13:00

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

Woensdag 13 december, 14:00



Aparte stemmingen - Stemmingen in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
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614.777/OJ 614.777/OJ

71 À • Cambodja: het verbod op de oppositie

- Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement) Maandag 11 december, 20:00

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

Woensdag 13 december, 13:00

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

Woensdag 13 december, 14:00

72 À • El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam

- Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement) Maandag 11 december, 20:00

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

Woensdag 13 december, 13:00

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

Woensdag 13 december, 14:00

- Teksten die dinsdag in stemming worden gebracht Vrijdag 8 december, 12:00

- Teksten die woensdag in stemming worden gebracht Maandag 11 december, 19:00

- Teksten die donderdag in stemming worden gebracht Dinsdag 12 december, 19:00

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

Woensdag 13 december, 19:00
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	Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat - Duur: maximum één uur (artikel 135 van het Reglement)

	12:00 - 14:00     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

	Spreektijd (artikel 162 van het Reglement)
	Maandag 11 december 2017
	17:00 - 23:00

	Dinsdag 12 december 2017
	09:00 - 11:50
	15:00 - 24:00

	Woensdag 13 december 2017
	09:00 - 11:50
	15:00 - 23:00

	Donderdag 14 december 2017
	08:30 - 11:50


	Indieningstermijnen
	Maandag 11 december 2017
	Dinsdag 12 december 2017
	Woensdag 13 december 2017
	Donderdag 14 december 2017
	Aparte stemmingen - Stemmingen in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
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