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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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Inhoud
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Maandag 1 oktober 2018 1

17:00 - 23:00 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

Evaluatie van gezondheidstechnologie  - Verslag: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) 1

Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad met betrekking tot de situatie in Tsjetsjenië -
Mondelinge vraag (O-000072/2018 - B8-0401/2018) 1

Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 17 Verzekeringscontracten - Verklaring van
de Commissie 1

"Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie -
Mondelinge vraag (O-000092/2018 - B8-0405/2018) 1

EU-agenda voor landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden - Verklaring van de Commissie 1

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

Dinsdag 2 oktober 2018 3

09:00 - 11:20 3

Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 18-19 oktober 2018 - Verklaringen van de
Raad en de Commissie 3

11:30 - 12:00 Plechtige vergadering 3

Toespraak van Milo Đukanović, President van Montenegro 3

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

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos  - Verslag: Laura Ferrara (A8-0291/2018) 3

Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van
een visum en derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld  - Verslag: Lidia Joanna
Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018) 3

Overeenkomst EU-Marokko inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking: voorwaarden voor
de deelname van Marokko aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied
(het Prima-initiatief)  - Aanbeveling: Aldo Patriciello (A8-0281/2018) 3

Luchtvervoersovereenkomst EU-Canada  - Aanbeveling: Francisco Assis (A8-0254/2018) 4

Opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in
het douanegebied van de Unie  - Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018) 4

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2018/001 NL/Financiële dienstverlening  - Verslag: Ivana Maletić (A8-0294/2018) 4

Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten  - Verslag: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(A8-0192/2017) 4

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2018: Annulering van de reserve in verband met de steun voor
Turkije uit het  instrument voor pretoetredingssteun en versterking van het Europees nabuurschapsinstrument
en van de humanitaire hulp voor dringende andere maatregelen  - Verslag: Siegfried Mureşan
(A8-0292/2018) 4

15:00 - 23:00 5

De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de
mensenrechten - Mondelinge vragen (O-000078/2018 - B8-0404/2018)  (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
(O-000075/2018 - B8-0403/2018) 5

EU-steun aan UNRWA na de intrekking van de financiële steun van de VS aan UNRWA - Verklaring van de
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid 5

De situatie in Jemen - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 5

Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen   - Verslag: Miriam Dalli
(A8-0287/2018) 5
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Gecombineerde behandeling - Btw-regels 6

Harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel  - Verslag: Jeppe Kofod
(A8-0280/2018) 6

Btw-tarieven  - Verslag: Tibor Szanyi (A8-0279/2018) 6

De opkomst van neofascistisch geweld in Europa - Verklaringen van de Raad en de Commissie 6

Ontnemen van het stemrecht in de EU - Mondelinge vragen (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
(O-000070/2018 - B8-0040/2018) 6

Woensdag 3 oktober 2018 7

09:00 - 10:00 7

De rechtsstaat in Roemenië - Verklaringen van de Raad en de Commissie 7

10:00 - 12:30 7

Debat met de minister-president van Estland, Jüri Ratas, over de toekomst van Europa 7

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 7

Harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel  - Verslag: Jeppe Kofod
(A8-0280/2018) 7

Btw: toepassing van de verleggingsregeling en van het snellereactiemechanisme  - Verslag: Sirpa Pietikäinen
(A8-0283/2018) 7

Administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het elektronische
register  - Verslag: Ivana Maletić (A8-0285/2018) 7

Evaluatie van gezondheidstechnologie  - Verslag: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) 7

Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen   - Verslag: Miriam Dalli
(A8-0287/2018) 8

Btw-tarieven  - Verslag: Tibor Szanyi (A8-0279/2018) 8

Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 17 Verzekeringscontracten -
Ontwerpresolutie 8

"Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie -
Ontwerpresoluties 8

EU-agenda voor landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden - Ontwerpresolutie 8

15:00 - 23:00 8

Een minimuminkomen voor een eerlijk Europa: een burgerrecht - Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het
Reglement) 8

EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)  - Verslag: Axel Voss (A8-0320/2017) 8

Wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie  - Verslag: Nathalie Griesbeck
(A8-0001/2018) 8

Vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie  - Verslag: Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0201/2018) 9

De risico's van witwassen van geld in de EU-bankensector - Verklaringen van de Raad en de Commissie 9

Humanitaire noodsituatie in het Middellandse Zeegebied: ondersteuning van lokale en regionale overheden -
Verklaringen van de Raad en de Commissie 9

Bestrijding van douanefraude en bescherming van de eigen middelen van de EU - Verklaring van de
Commissie 9

Donderdag 4 oktober 2018 10

09:00 - 11:50 10

Pakket strategie inzake overheidsopdrachten  - Verslag: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 10

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135
van het Reglement) 10

Verslechtering van de mediavrijheid in Belarus 10

De Verenigde Arabische Emiraten, met name de situatie van mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor 10
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Massale willekeurige detentie van Oeigoeren en Kazakken in de Oeigoerse Autonome Regio Xinjiang 10

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 10

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
(artikel 135 van het Reglement) 10

Pakket strategie inzake overheidsopdrachten  - Verslag: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 10

EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)  - Verslag: Axel Voss (A8-0320/2017) 10

Wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie  - Verslag: Nathalie Griesbeck
(A8-0001/2018) 11

Vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie  - Verslag: Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0201/2018) 11

De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de
mensenrechten - Ontwerpresoluties 11

De situatie in Jemen - Ontwerpresoluties 11

Bestrijding van douanefraude en bescherming van de eigen middelen van de EU - Ontwerpresolutie 11

15:00 - 16:00 11

Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële
vleeskippenhouderij - Mondelinge vraag (O-000095/2018 - B8-0410/2018) 11

Spreektijd (artikel 162 van het Reglement) 13

Indieningstermijnen 16
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17:00 - 23:00 Debatten

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

74 À«««I • Evaluatie van gezondheidstechnologie

Verslag: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn
2011/24/EU

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

De stemming vindt op woensdag plaats

69 • Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad met betrekking tot de
situatie in Tsjetsjenië

Mondelinge vraag

Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke
(O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
Commissie
Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad in het kader van de situatie in Tsjetsjenië

[2018/2851(RSP)]

84 À • Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 17
Verzekeringscontracten

Verklaring van de Commissie

[2018/2689(RSP)]

De stemming vindt op woensdag plaats

37 À • "Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met
desintermediatie

Mondelinge vraag

Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Commissie industrie, onderzoek en energie
Commissie
"Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie

[2017/2772(RSP)]

De stemming vindt op woensdag plaats

86 À • EU-agenda voor landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden

Verklaring van de Commissie

[2018/2720(RSP)]

De stemming vindt op woensdag plaats
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2 • Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)



Dinsdag 2 oktober 2018

 

 

09:00 - 11:20     

 

11:30 - 12:00     Plechtige vergadering

 

12:00 - 14:00     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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09:00 - 11:20 Debatten

11:30 - 12:00 Plechtige vergadering

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 23:00 Debatten

23 • Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 18-19 oktober 2018

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2771(RSP)]

64 • Toespraak van Milo Đukanović, President van Montenegro

76 - Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos

Verslag: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos

[2018/2069(IMM)]

Commissie juridische zaken

59 «««I - Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten
zijn van een visum en derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld

Verslag: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten
zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld
(codificatie)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Commissie juridische zaken

31 ««« - Overeenkomst EU-Marokko inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking:
voorwaarden voor de deelname van Marokko aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in
het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief)

Aanbeveling: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie,
van de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie
en het Koninkrijk Marokko, waarin de voorwaarden voor de deelname van het Koninkrijk Marokko aan het
partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden
vastgesteld

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie
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75 ««« - Luchtvervoersovereenkomst EU-Canada

Aanbeveling: Francisco Assis (A8-0254/2018)

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

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Commissie vervoer en toerisme

73 « - Opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van
Lugano in het douanegebied van de Unie

Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en
2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren
van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van
Richtlijn 2008/118/EG

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

56 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2018/001 NL/Financiële dienstverlening

Verslag: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de
beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2018/001 NL/Financiële dienstverlening

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Begrotingscommissie

17 À«««I - Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten

Verslag: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende
marktsituatie

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Commissie cultuur en onderwijs

57 À - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2018: Annulering van de reserve in verband met de steun
voor Turkije uit het  instrument voor pretoetredingssteun en versterking van het Europees
nabuurschapsinstrument en van de humanitaire hulp voor dringende andere maatregelen

Verslag: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2018, afdeling
III – Commissie: Annulering van de reserve in verband met de steun voor Turkije uit het  instrument voor
pretoetredingssteun (IPA II), versterking van het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en van de
humanitaire hulp voor dringende andere maatregelen, en wijziging van de lijst van het aantal ambten van het
Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) in het kader van het WiFi4EU-initiatief

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Begrotingscommissie
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48 À • De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale
bedrijven met betrekking tot de mensenrechten

Mondelinge vragen

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Commissie internationale handel
Commissie buitenlandse zaken
Raad
De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot
de mensenrechten

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Commissie internationale handel
Commissie buitenlandse zaken
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid
De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot
de mensenrechten

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Commissie internationale handel
Commissie buitenlandse zaken
Commissie
De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot
de mensenrechten

[2018/2763(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

70 • EU-steun aan UNRWA na de intrekking van de financiële steun van de VS aan
UNRWA

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

[2018/2852(RSP)]

71 À • De situatie in Jemen

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

[2018/2853(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

66 À«««I • Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

Verslag: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en voor nieuwe lichte
bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-
emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr.
715/2007 (herschikking)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
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15 « • Harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel

Verslag: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn
2006/112/EG wat betreft harmonisering en vereenvoudiging van bepaalde regels in
het btw-stelsel en tot invoering van het definitieve stelsel voor de belastingheffing in
het handelsverkeer tussen de lidstaten

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

11 À« • Btw-tarieven

Verslag: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn
2006/112/EG wat de btw-tarieven betreft

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

89 À • De opkomst van neofascistisch geweld in Europa

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2869(RSP)]

De stemming vindt plaats in oktober II

47 • Ontnemen van het stemrecht in de EU

Mondelinge vragen

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Commissie verzoekschriften
Raad
Het ontnemen van stemrecht in de EU

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Commissie verzoekschriften
Commissie
Het ontnemen van stemrecht in de EU

[2018/2767(RSP)]



Woensdag 3 oktober 2018

 

 

09:00 - 10:00     

 

10:00 - 12:30     

 

12:30 - 14:30     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

7 7Woensdag 3 oktober 2018

628.017/OJ 628.017/OJ

09:00 - 10:00 Debatten

10:00 - 12:30 Debatten

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 23:00 Debatten

68 À • De rechtsstaat in Roemenië

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2844(RSP)]

De stemming zal plaatsvinden tijdens november I

19 • Debat met de minister-president van Estland, Jüri Ratas, over de toekomst van
Europa

[2018/2731(RSP)]

15 « - Harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel

Verslag: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

62 « - Btw: toepassing van de verleggingsregeling en van het snellereactiemechanisme

Verslag: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de
toepassing van de facultatieve verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde fraudegevoelige goederen
en diensten en van het snellereactiemechanisme tegen btw-fraude

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

63 « - Administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het
elektronische register

Verslag: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU)
nr. 389/2012 betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de
inhoud van het elektronische register

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

74 À«««I - Evaluatie van gezondheidstechnologie

Verslag: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid



 

15:00 - 23:00     
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66 À«««I - Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

Verslag: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

11 À« - Btw-tarieven

Verslag: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

84 À - Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 17 Verzekeringscontracten

Ontwerpresolutie

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - "Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie

Ontwerpresoluties

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - EU-agenda voor landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden

Ontwerpresolutie

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Een minimuminkomen voor een eerlijk Europa: een burgerrecht

Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

Verslag: Axel Voss (A8-0320/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

30 À«««I • Wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie

Verslag: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
inzake de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
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28 À«««I • Vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie

Verslag: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de
Europese Unie

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

78 • De risico's van witwassen van geld in de EU-bankensector

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2860(RSP)]

72 • Humanitaire noodsituatie in het Middellandse Zeegebied: ondersteuning van lokale
en regionale overheden

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2854(RSP)]

85 À • Bestrijding van douanefraude en bescherming van de eigen middelen van de EU

Verklaring van de Commissie

[2018/2747(RSP)]



Donderdag 4 oktober 2018

 

 

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

65 • Pakket strategie inzake overheidsopdrachten

Verslag: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Verslag over het pakket strategie inzake overheidsopdrachten

[2017/2278(INI)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

80 À • Verslechtering van de mediavrijheid in Belarus

RC B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018,
B8-0455/2018, B8-0457/2018

[2018/2861(RSP)]

81 À • De Verenigde Arabische Emiraten, met name de situatie van
mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor

RC B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018,
B8-0467/2018, B8-0469/2018

[2018/2862(RSP)]

82 À • Massale willekeurige detentie van Oeigoeren en Kazakken in de Oeigoerse
Autonome Regio Xinjiang

RC B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018,
B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

[2018/2863(RSP)]

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

65 - Pakket strategie inzake overheidsopdrachten

Verslag: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

[2017/2278(INI)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

16 À«««I - EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

Verslag: Axel Voss (A8-0320/2017)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken



 

15:00 - 16:00     
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30 À«««I - Wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie

Verslag: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

28 À«««I - Vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie

Verslag: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

48 À - De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met
betrekking tot de mensenrechten

Ontwerpresoluties

B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

[2018/2763(RSP)]

71 À - De situatie in Jemen

Ontwerpresoluties

RC B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018,
B8-0449/2018, B8-0450/2018

[2018/2853(RSP)]

85 À - Bestrijding van douanefraude en bescherming van de eigen middelen van de EU

Ontwerpresolutie

B8-0400/2018

[2018/2747(RSP)]

79 À • Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de
industriële vleeskippenhouderij

Mondelinge vraag

Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli,
Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline
Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland,
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod,
Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda,
Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn
Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef
Weidenholzer (O-000095/2018 - B8-0410/2018)
Commissie
Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële
vleeskippenhouderij

[2018/2858(RSP)]

De stemming vindt plaats in oktober II
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Spreektijd (artikel 162 van het Reglement)

 
 

Maandag 1 oktober 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Dinsdag 2 oktober 2018

 

09:00 - 11:20

 

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

Rapporteur :6'

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

Vraagsteller (commissie) :5'

Vraagstellers (fracties) (4 x 2') :8'

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

Leden :150'

PPE : 40' 30, S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14', Verts/ALE : 11', GUE/NGL : 11', EFDD : 9' 30, ENF : 8', NI
: 6'

Raad (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

"Catch the eye" :5'

Leden :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5', ENF : 4' 30, NI
: 3' 30

Raad (inclusief antwoorden) :20'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:20'

Commissie (inclusief antwoorden) :35'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteur voor advies :1'

Vraagstellers (commissies) (3 x 2') :6'

Vraagstellers (commissies) :5'

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

Leden :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30



Woensdag 3 oktober 2018

 

09:00 - 10:00

 

10:00 - 12:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Donderdag 4 oktober 2018

 

09:00 - 11:50
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Raad (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

Vasilica Viorica Dăncilă, minister-president van Roemenië (inclusief
antwoorden)

:5'

"Catch the eye" :5'

Leden :21'

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

Jüri Ratas, minister-president van Estland (inclusief antwoorden) :30'

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

Leden :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5', ENF : 4' 30, NI
: 3' 30

Spreker actualiteitendebat :4'

Raad (inclusief antwoorden) :25'

Commissie (inclusief antwoorden) :50'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

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

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

Leden :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30

Commissie (inclusief antwoorden) :20'

Rapporteur :6'

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

"Catch the eye" :5'

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

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

Leden :60' 30

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



15:00 - 16:00
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Commissie (inclusief antwoorden) :5'

Vraagsteller (commissie) :2'

"Catch the eye" :5'

Leden :30'

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



Indieningstermijnen

 
 

Maandag 1 oktober 2018

 

 

Dinsdag 2 oktober 2018
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74 À • Evaluatie van gezondheidstechnologie  - Verslag: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- Amendementen; verwerping Maandag 1 oktober, 19:00

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

Dinsdag 2 oktober, 19:00

84 À • Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 17 Verzekeringscontracten - Verklaring
van de Commissie

- Ontwerpresolutie Woensdag 26 september, 13:00

- Amendementen Maandag 1 oktober, 19:00

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

Dinsdag 2 oktober, 16:00

37 À • "Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie -
Mondelinge vraag (O-000092/2018 - B8-0405/2018)

- Ontwerpresoluties Woensdag 26 september, 13:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 1 oktober, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 1 oktober, 20:00

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

Dinsdag 2 oktober, 16:00

86 À • EU-agenda voor landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden - Verklaring van de Commissie

- Ontwerpresolutie Woensdag 26 september, 13:00

- Amendementen Maandag 1 oktober, 19:00

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

Dinsdag 2 oktober, 16:00

17 À • Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten  - Verslag: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(A8-0192/2017)

- Amendementen; verwerping Woensdag 26 september, 13:00

57 À • Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2018: Annulering van de reserve in verband met de steun voor
Turkije uit het  instrument voor pretoetredingssteun en versterking van het Europees
nabuurschapsinstrument en van de humanitaire hulp voor dringende andere maatregelen  - Verslag:
Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Amendementen Vrijdag 28 september, 12:00

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

Maandag 1 oktober, 19:00

48 À • De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking
tot de mensenrechten - Mondelinge vragen (O-000078/2018 - B8-0404/2018)  (O-000074/2018 -
B8-0402/2018)  (O-000075/2018 - B8-0403/2018)

- Ontwerpresoluties Dinsdag 2 oktober, 12:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 3 oktober, 12:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 3 oktober, 13:00

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

Woensdag 3 oktober, 19:00



 

Woensdag 3 oktober 2018
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71 À • De situatie in Jemen - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

- Ontwerpresoluties Maandag 1 oktober, 19:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 3 oktober, 12:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 3 oktober, 13:00

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

Woensdag 3 oktober, 19:00

66 À • Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen   - Verslag: Miriam Dalli
(A8-0287/2018)

- Amendementen; verwerping Woensdag 26 september, 13:00

11 À • Btw-tarieven  - Verslag: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- Amendementen Woensdag 26 september, 13:00

89 À • De opkomst van neofascistisch geweld in Europa - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Woensdag 17 oktober, 13:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 22 oktober, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 22 oktober, 20:00

68 À • De rechtsstaat in Roemenië - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Woensdag 7 november, 13:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 12 november, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 12 november, 20:00

16 À • EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)  - Verslag: Axel Voss
(A8-0320/2017)

- Amendementen; verwerping Woensdag 26 september, 13:00

30 À • Wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie  - Verslag: Nathalie Griesbeck
(A8-0001/2018)

- Amendementen; verwerping Woensdag 26 september, 13:00

28 À • Vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie  - Verslag: Anna Maria Corazza
Bildt (A8-0201/2018)

- Amendementen; verwerping Woensdag 26 september, 13:00

85 À • Bestrijding van douanefraude en bescherming van de eigen middelen van de EU - Verklaring van de
Commissie

- Ontwerpresolutie Woensdag 26 september, 13:00

- Amendementen Maandag 1 oktober, 19:00



Donderdag 4 oktober 2018

 

Aparte stemmingen - Stemmingen in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
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80 À • Verslechtering van de mediavrijheid in Belarus

- Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement) Maandag 1 oktober, 20:00

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

Woensdag 3 oktober, 13:00

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

Woensdag 3 oktober, 14:00

81 À • De Verenigde Arabische Emiraten, met name de situatie van mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor

- Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement) Maandag 1 oktober, 20:00

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

Woensdag 3 oktober, 13:00

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

Woensdag 3 oktober, 14:00

82 À • Massale willekeurige detentie van Oeigoeren en Kazakken in de Oeigoerse Autonome Regio Xinjiang

- Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement) Maandag 1 oktober, 20:00

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

Woensdag 3 oktober, 13:00

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

Woensdag 3 oktober, 14:00

79 À • Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële
vleeskippenhouderij - Mondelinge vraag (O-000095/2018 - B8-0410/2018)

- Ontwerpresoluties Woensdag 17 oktober, 13:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 22 oktober, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 22 oktober, 20:00

- Teksten die dinsdag in stemming worden gebracht Vrijdag 28 september, 12:00

- Teksten die woensdag in stemming worden gebracht Maandag 1 oktober, 19:00

- Teksten die donderdag in stemming worden gebracht Dinsdag 2 oktober, 19:00

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

Woensdag 3 oktober, 19:00
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