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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 14 januari 2019 1

17:00 - 23:00 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden  - Verslag: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018) 1

Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg  -
Verslag: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018) 1

Gendermainstreaming in het Europees Parlement  - Verslag: Angelika Mlinar (A8-0429/2018) 1

Korte presentaties van de volgende verslagen: 1

Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie  - Verslag:
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018) 1

Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector  - Verslag:
Brian Hayes (A8-0378/2018) 1

EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de
vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie  - Verslag: Andrzej Grzyb
(A8-0449/2018) 2

Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU  - Verslag: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018) 2

Autonoom rijden in het Europees vervoer  - Verslag: Wim van de Camp (A8-0425/2018) 2

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

Dinsdag 15 januari 2019 3

09:00 - 10:30 3

Hervorming van het asiel- en migratiebeleid van de EU gezien de aanhoudende humanitaire crisis in het
Middellandse Zeegebied en in Afrika - Verklaringen van de Raad en de Commissie 3

10:30 - 11:30 3

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

11:30 - 12:00 Plechtige vergadering 3

Twintig jaar euro 3

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

Vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële
steun voor douanecontroleapparatuur  - Verslag: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018) 3

Sluiting van de statusovereenkomst EU-Albanië inzake acties die het Europees grens- en
kustwachtagentschap in Albanië uitvoert  - Aanbeveling: Bodil Valero (A8-0463/2018) 3

Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Kirgizische Republiek (toetreding van
Kroatië)  - Aanbeveling: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018) 4

Brede overeenkomst EU-Kirgizische Republiek  - Verslag: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018) 4

Autonoom rijden in het Europees vervoer  - Verslag: Wim van de Camp (A8-0425/2018) 4

Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg  -
Verslag: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018) 4

Tijdelijke intrekking van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de EU en bepaalde derde landen  -
Verslag: Christofer Fjellner (A8-0330/2018) 4

Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane  - Verslag: Maria
Grapini (A8-0464/2018) 4

Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank  - Verslag: Danuta Maria Hübner
(A8-0476/2018) 4

Gendermainstreaming in het Europees Parlement  - Verslag: Angelika Mlinar (A8-0429/2018) 5

Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie  - Verslag:
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018) 5
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Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector  - Verslag: Brian
Hayes (A8-0378/2018) 5

EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid
van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie  - Verslag: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018) 5

Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU  - Verslag: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018) 5

15:00 - 23:00 5

Presentatie van het activiteitenprogramma van het Roemeense voorzitterschap - Verklaringen van de Raad en
de Commissie 5

Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank  - Verslag: Gabriel Mato (A8-0424/2018) 5

Bankenunie - jaarverslag 2018  - Verslag: Nils Torvalds (A8-0419/2018) 5

Vaststelling van het InvestEU-programma  - Verslag: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri
(A8-0482/2018) 6

Gecombineerde behandeling - Uitvoering van de handels- en associatieovereenkomsten in Latijns-Amerika 6

Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru  - Verslag: Santiago Fisas
Ayxelà (A8-0446/2018) 6

Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika  - Verslag: Reimer
Böge (A8-0459/2018) 6

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)  - Verslag: Maria Arena (A8-0445/2018) 6

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)  - Verslag: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018) 6

Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg)  - Verslag:
Pascal Arimont (A8-0470/2018) 7

Woensdag 16 januari 2019 8

08:30 - 10:00 8

De terugtrekking van het VK uit de EU - Verklaringen van de Raad en de Commissie 8

10:00 - 12:20 8

Debat met Pedro Sánchez Pérez-Castejón, premier van Spanje, over de toekomst van Europa 8

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

Afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het
begrotingsjaar 2016 - Voorstel voor een besluit 8

Ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 108, lid 6, met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies
inzake de verenigbaarheid van de Verdragen en de Overeenkomst tussen de EU en Marokko over de
wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst 8

Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane
overeenkomst Koninkrijk Marokko (resolutie)  - Verslag: Marietje Schaake (A8-0478/2018) 8

Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane
overeenkomst   - Aanbeveling: Marietje Schaake (A8-0471/2018) 9

Overeenkomst EU-China in verband met de WTO-procedure voor geschillenbeslechting DS492 -
Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten  - Aanbeveling:
Iuliu Winkler (A8-0472/2018) 9

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)  - Verslag: Maria Arena (A8-0445/2018) 9

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)  - Verslag: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018) 9

Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg)  - Verslag:
Pascal Arimont (A8-0470/2018) 9

Verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het
Verenigd Koninkrijk uit de EU  - Verslag: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018) 9

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden  - Verslag: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018) 9

15:00 - 17:00 10

Omvattend Europees onderricht over, onderzoek naar en herdenking van het totalitaire verleden -
Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement) 10

Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017  - Verslag: Josep-Maria Terricabras
(A8-0466/2018) 10
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17:00 - 18:00 STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag) 10

Vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het
beheer van kernafval  - Verslag: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018) 10

Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika  - Verslag: Reimer
Böge (A8-0459/2018) 10

Vaststelling van het InvestEU-programma  - Verslag: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri
(A8-0482/2018) 10

EU-noodreisdocument  - Verslag: Kinga Gál (A8-0433/2018) 10

Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van Euratom 2021-2025  - Verslag: Miapetra
Kumpula-Natri (A8-0406/2018) 10

Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank  - Verslag: Gabriel Mato (A8-0424/2018) 11

Bankenunie - jaarverslag 2018  - Verslag: Nils Torvalds (A8-0419/2018) 11

Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru  - Verslag: Santiago Fisas
Ayxelà (A8-0446/2018) 11

Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017  - Verslag: Josep-Maria Terricabras
(A8-0466/2018) 11

18:00 - 24:00 Debatten (na afloop van de stemmingen) 11

Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties  - Verslag: Lara Comi (A8-0456/2018) 11

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank  - Verslag: Barbara Kappel
(A8-0415/2018) 11

Jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank  - Verslag:
Georgi Pirinski (A8-0479/2018) 11

Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de
rechtsstaat in de lidstaten  - Verslag: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018) 12

Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen  - Verslag: Sven
Giegold (A8-0421/2018) 12

Vaststelling van het programma Rechten en waarden  - Verslag: Bodil Valero (A8-0468/2018) 12

Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen   - Verslag:
Rebecca Harms (A8-0413/2018) 12

Donderdag 17 januari 2019 13

09:00 - 11:50 13

Korte presentaties van de volgende verslagen: 13

Gedifferentieerde integratie  - Verslag: Pascal Durand (A8-0402/2018) 13

Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het
wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU  - Verslag: Jo Leinen, Yana
Toom (A8-0420/2018) 13

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135
van het Reglement) 13

Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov 13

Sudan 13

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

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
(artikel 135 van het Reglement) 14

Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen   - Verslag:
Rebecca Harms (A8-0413/2018) 14

Jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank  - Verslag:
Georgi Pirinski (A8-0479/2018) 14

Grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte
kunstwerken en cultuurgoederen  - Verslag: Pavel Svoboda (A8-0465/2018) 14

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen  - Verslag: Evelyn Regner (A8-0002/2019) 14

Vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke
deel van de Middellandse Zee  - Verslag: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019) 14
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Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de
rechtsstaat in de lidstaten  - Verslag: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018) 14

Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen  - Verslag: Sven
Giegold (A8-0421/2018) 14

Vaststelling van het programma Rechten en waarden  - Verslag: Bodil Valero (A8-0468/2018) 14

Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid,
ontwikkeling en internationale samenwerking  - Verslag: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018) 15

Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties  - Verslag: Lara Comi (A8-0456/2018) 15

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank  - Verslag: Barbara Kappel
(A8-0415/2018) 15

Gedifferentieerde integratie  - Verslag: Pascal Durand (A8-0402/2018) 15

Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg
in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU  - Verslag: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018) 15

15:00 - 16:00 15

Bescherming van rijst uit de EU - Mondelinge vraag (O-000128/2018 - B8-0004/2019) 15

Spreektijd (artikel 162 van het Reglement) 17

Indieningstermijnen 20
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17:00 - 23:00     

 

Korte presentaties van de volgende verslagen:

1 1Maandag 14 januari 2019

632.677/OJ 632.677/OJ

17:00 - 23:00 Debatten

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

43 À • Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Verslag: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

Verslag over de toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

[2018/2153(INI)]

Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

De stemming vindt op woensdag plaats.

56 À«««I • Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van
goederen over de weg

Verslag: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen
zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg

[2017/0113(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

19 À • Gendermainstreaming in het Europees Parlement

Verslag: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Verslag over gendermainstreaming in het Europees Parlement

[2018/2162(INI)]

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

20 À • Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van
fusie-energie

Verslag: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Verslag over de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de
ontwikkeling van fusie-energie

[2018/2222(INI)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

35 À • Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de
publieke sector

Verslag: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Verslag over de evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming
van de publieke sector

[2018/2086(INI)]

Commissie begrotingscontrole
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15 À • EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de
bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de
Europese Unie

Verslag: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Verslag over de EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de
EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten
de Europese Unie

[2018/2155(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

32 À • Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU

Verslag: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Verslag over gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU

[2018/2095(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

26 • Autonoom rijden in het Europees vervoer

Verslag: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Verslag over autonoom rijden in het Europees vervoer

[2018/2089(INI)]

Commissie vervoer en toerisme

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



Dinsdag 15 januari 2019

 

 

09:00 - 10:30     

 

10:30 - 11:30     

 

11:30 - 12:00     Plechtige vergadering

 

12:00 - 14:00     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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09:00 - 10:30 Debatten

10:30 - 11:30 Debatten

11:30 - 12:00 Plechtige vergadering

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 23:00 Debatten

112 • Hervorming van het asiel- en migratiebeleid van de EU gezien de aanhoudende
humanitaire crisis in het Middellandse Zeegebied en in Afrika

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2516(RSP)]

75 • Evaluatie van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2942(RSP)]

Eén sprekersronde fracties

100 • Twintig jaar euro

91 «««I - Vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor
financiële steun voor douanecontroleapparatuur

Verslag: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, in
het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor
douanecontroleapparatuur

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

93 ««« - Sluiting van de statusovereenkomst EU-Albanië inzake acties die het Europees grens- en
kustwachtagentschap in Albanië uitvoert

Aanbeveling: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de statusovereenkomst
tussen de Europese Unie en de Republiek Albanië inzake acties die het Europees grens- en
kustwachtagentschap in de Republiek Albanië uitvoert

[2018/0241(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
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25 ««« - Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Kirgizische Republiek (toetreding
van Kroatië)

Aanbeveling: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en
de lidstaten, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een
partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en
de Kirgizische Republiek, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de
Europese Unie

[2017/0185(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

24 - Brede overeenkomst EU-Kirgizische Republiek

Verslag: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Verslag over de 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
betreffende de brede overeenkomst tussen de EU en de Kirgizische Republiek

[2018/2118(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 113 van het Reglement

26 - Autonoom rijden in het Europees vervoer

Verslag: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

[2018/2089(INI)]

Commissie vervoer en toerisme

56 À«««I - Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg

Verslag: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

[2017/0113(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

97 À«««I - Tijdelijke intrekking van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de EU en bepaalde derde
landen

Verslag: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van
de vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties
in bepaalde overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen

[2018/0101(COD)]

Commissie internationale handel

90 À«««I - Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane

Verslag: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

57 À« - Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank

Verslag: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese
Investeringsbank

[2018/0811(CNS)]

Commissie constitutionele zaken



 

15:00 - 23:00     
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19 À - Gendermainstreaming in het Europees Parlement

Verslag: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

[2018/2162(INI)]

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

20 À - Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

Verslag: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

[2018/2222(INI)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

35 À - Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector

Verslag: Brian Hayes (A8-0378/2018)

[2018/2086(INI)]

Commissie begrotingscontrole

15 À - EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de
vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie

Verslag: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

[2018/2155(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

32 À - Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU

Verslag: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

[2018/2095(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

54 • Presentatie van het activiteitenprogramma van het Roemeense voorzitterschap

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2918(RSP)]

29 À • Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank

Verslag: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Verslag over het jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank

[2018/2101(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

In aanwezigheid van Mario Draghi, president van de ECB

22 À • Bankenunie - jaarverslag 2018

Verslag: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2018

[2018/2100(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken



 
Gecombineerde behandeling - Uitvoering van de handels- en

associatieovereenkomsten in Latijns-Amerika

 
Einde van de gecombineerde behandeling
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85 À«««I • Vaststelling van het InvestEU-programma

Verslag: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van het InvestEU-programma

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

39 À • Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru

Verslag: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Verslag over de uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en
Colombia en Peru

[2018/2010(INI)]

Commissie internationale handel

27 • Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-
Amerika

Verslag: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Verslag over de uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met
Midden-Amerika

[2018/2106(INI)]

Commissie internationale handel

83 À«««I • Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Verslag: Maria Arena (A8-0445/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

89 À«««I • Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

Verslag: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken



7 7Dinsdag 15 januari 2019

632.677/OJ 632.677/OJ

88 À«««I • Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking"
(Interreg)

Verslag: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale
samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling



Woensdag 16 januari 2019

 

 

08:30 - 10:00     

 

10:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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08:30 - 10:00 Debatten

10:00 - 12:20 Debatten

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 17:00 Debatten

17:00 - 18:00 STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)

18:00 - 24:00 Debatten (na afloop van de stemmingen)

106 • De terugtrekking van het VK uit de EU

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2970(RSP)]

11 • Debat met Pedro Sánchez Pérez-Castejón, premier van Spanje, over de toekomst van
Europa

[2018/2748(RSP)]

61 - Afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor
het begrotingsjaar 2016

Voorstel voor een besluit

B8-0052/2019

[2018/2938(RSP)]

107 - Ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 108, lid 6, met een verzoek aan het Hof van Justitie om
advies inzake de verenigbaarheid van de Verdragen en de Overeenkomst tussen de EU en Marokko
over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst

B8-0051/2019

[2019/2508(RSP)]

23 À - Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane
overeenkomst Koninkrijk Marokko (resolutie)

Verslag: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de
sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk
Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij
een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en
het Koninkrijk Marokko, anderzijds

[2018/0256M(NLE)]

Commissie internationale handel
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28 ««« - Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane
overeenkomst

Aanbeveling: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende
de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het
Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane
overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]

Commissie internationale handel

104 ««« - Overeenkomst EU-China in verband met de WTO-procedure voor geschillenbeslechting DS492 -
Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten

Aanbeveling: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

Aanbeveling voor het ontwerpbesluit van de Raad over de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst
in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China in verband met
DS492 Europese Unie - Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde
pluimveevleesproducten

[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]

Commissie internationale handel

83 À«««I - Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Verslag: Maria Arena (A8-0445/2018)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

89 À«««I - Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

Verslag: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

88 À«««I - Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg)

Verslag: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

98 À«««I - Verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van
het Verenigd Koninkrijk uit de EU

Verslag: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verdeling
van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd
Koninkrijk uit de Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad

[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]

Commissie internationale handel

43 À - Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Verslag: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

[2018/2153(INI)]

Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden



15:00 - 17:00     

 

17:00 - 18:00     STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)
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105 • Omvattend Europees onderricht over, onderzoek naar en herdenking van het
totalitaire verleden

Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)

[2019/2500(RSP)]

59 À • Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017

Verslag: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017

[2018/2103(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

86 « - Vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en
het beheer van kernafval

Verslag: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een specifiek financieel
programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval, en tot intrekking
van Verordening (Euratom) nr. 1368/2013 van de Raad

[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

27 - Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika

Verslag: Reimer Böge (A8-0459/2018)

[2018/2106(INI)]

Commissie internationale handel

85 À«««I - Vaststelling van het InvestEU-programma

Verslag: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

42 À« - EU-noodreisdocument

Verslag: Kinga Gál (A8-0433/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van een EU-noodreisdocument en
tot intrekking van Besluit 96/409/GBVB

[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

52 À« - Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van Euratom 2021-2025

Verslag: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma voor
onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025 ter
aanvulling van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie



 

18:00 - 24:00     Debatten (na afloop van de stemmingen)
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29 À - Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank

Verslag: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

[2018/2101(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

22 À - Bankenunie - jaarverslag 2018

Verslag: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

[2018/2100(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

39 À - Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru

Verslag: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

[2018/2010(INI)]

Commissie internationale handel

59 À - Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017

Verslag: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

[2018/2103(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

31 À • Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Verslag: Lara Comi (A8-0456/2018)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van
betalingsachterstand bij handelstransacties

[2018/2056(INI)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

46 À • Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

Verslag: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Verslag over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese
Investeringsbank

[2018/2161(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

In aanwezigheid van Werner Hoyer, president van de EIB

47 • Jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese
Investeringsbank

Verslag: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Verslag over het jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de
EIB

[2018/2151(INI)]

Commissie begrotingscontrole

In aanwezigheid van Werner Hoyer, president van de EIB
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94 À«««I • Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele
tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele
tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie begrotingscontrole

84 À«««I • Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van
belastingen

Verslag: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van
belastingen

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

92 À«««I • Vaststelling van het programma Rechten en waarden

Verslag: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van het programma Rechten en waarden

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

48 « • Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in
Litouwen

Verslag: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het
bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen
(het Ignalina-programma) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1369/2013 van de
Raad

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie



Donderdag 17 januari 2019

 

 

09:00 - 11:50     
 

Korte presentaties van de volgende verslagen:

 

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

rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
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09:00 - 11:50 Debatten

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 16:00 Debatten

34 À • Gedifferentieerde integratie

Verslag: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Verslag over gedifferentieerde integratie

[2018/2093(INI)]

Commissie constitutionele zaken

30 À • Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de
transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de
Raad van de EU

Verslag: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

Verslag over het strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende
de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de
Raad van de EU

[2018/2096(INI)]

Commissie constitutionele zaken

Commissie verzoekschriften

110 À • Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov

RC B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019,
B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019

[2019/2511(RSP)]

111 À • Sudan

RC B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019,
B8-0060/2019, B8-0062/2019

[2019/2512(RSP)]



12:00 - 14:00     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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9 • Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de
rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

48 « - Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen

Verslag: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

47 - Jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

Verslag: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

[2018/2151(INI)]

Commissie begrotingscontrole

21 - Grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten
buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen

Verslag: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

Verslag over grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten
buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen

[2017/2023(INI)]

Commissie juridische zaken

118 «««I - Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Verslag: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Commissie juridische zaken

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

117 «««I - Vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het
westelijke deel van de Middellandse Zee

Verslag: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Commissie visserij

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

94 À«««I - Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied
van de rechtsstaat in de lidstaten

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie begrotingscontrole

84 À«««I - Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen

Verslag: Sven Giegold (A8-0421/2018)

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

92 À«««I - Vaststelling van het programma Rechten en waarden

Verslag: Bodil Valero (A8-0468/2018)

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken



 

15:00 - 16:00     
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87 À« - Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

Verslag: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een Europees instrument
voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en
internationale samenwerking op basis van het Euratom-Verdrag

[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

31 À - Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Verslag: Lara Comi (A8-0456/2018)

[2018/2056(INI)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

46 À - Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

Verslag: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

[2018/2161(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

34 À - Gedifferentieerde integratie

Verslag: Pascal Durand (A8-0402/2018)

[2018/2093(INI)]

Commissie constitutionele zaken

30 À - Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het
wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU

Verslag: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

[2018/2096(INI)]

Commissie constitutionele zaken

Commissie verzoekschriften

78 • Bescherming van rijst uit de EU

Mondelinge vraag

Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Commissie
Bescherming van rijst uit de EU

[2018/2957(RSP)]



 

 
Spreektijd (artikel 162 van het Reglement) 

Indieningstermijnen
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Spreektijd (artikel 162 van het Reglement)

 
 

Maandag 14 januari 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Dinsdag 15 januari 2019

 

09:00 - 10:30

 

10:30 - 11:30

 

15:00 - 23:00
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Commissie (inclusief antwoorden) :40'

Rapporteurs (4 x 6') :24'

Rapporteurs (artikel 52, lid 2, van het Reglement) (6 x 4') :24'

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

Leden :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 7', GUE/NGL : 7', EFDD : 6', ENF : 5' 30, NI : 4'

Raad (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

"Catch the eye" :5'

Leden :45'

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3', NI
: 3'

Raad (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

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

President van de Europese Centrale Bank (inclusief antwoorden) :10'

Raad (inclusief antwoorden) :15'

Commissie (inclusief antwoorden) :50'

Rapporteurs (9 x 6') :54'

Rapporteurs voor advies (22 x 1') :22'

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

Leden :164' 30

PPE : 44' 30, S&D : 38' 30, ECR : 16' 30, ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 12', GUE/NGL : 12', EFDD : 10' 30,
ENF : 8' 30, NI : 6' 30
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18:00 - 24:00
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Raad (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

"Catch the eye" :5'

Leden :45'

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3', NI
: 3'

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, premier van Spanje :30'

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

Leden :74' 30

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

Spreker actualiteitendebat :4'

Raad (inclusief antwoorden) :5'

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

Rapporteurs :6'

"Catch the eye" :5'

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

President van de Europese Investeringsbank (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :35'

Rapporteurs (8 x 6') :48'

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

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

Leden :119' 30

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12', ALDE : 11', Verts/ALE : 9', GUE/NGL : 9', EFDD : 8', ENF : 6' 30, NI
: 5'
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Commissie (inclusief antwoorden) :20'

Rapporteurs (artikel 52, lid 2, van het Reglement) (3 x 4') :12'

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

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

"Catch the eye" (artikel 135 van het Reglement) (2 x 2') :4'

Leden :74' 30

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

Commissie (inclusief antwoorden) :5'

Vraagstellers (commissies) :5'

"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
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43 À • Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden  - Verslag: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- Amendementen Woensdag 9 januari, 13:00

56 À • Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg  -
Verslag: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- Amendementen; verwerping Woensdag 9 januari, 13:00

19 À • Gendermainstreaming in het Europees Parlement  - Verslag: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- Amendementen Woensdag 9 januari, 13:00

20 À • Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie  - Verslag:
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

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

Woensdag 9 januari, 13:00

35 À • Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector  - Verslag:
Brian Hayes (A8-0378/2018)

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

Woensdag 9 januari, 13:00

15 À • EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de
vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie  - Verslag: Andrzej Grzyb
(A8-0449/2018)

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

Woensdag 9 januari, 13:00

32 À • Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU  - Verslag: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

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

Woensdag 9 januari, 13:00

97 À • Tijdelijke intrekking van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de EU en bepaalde derde
landen  - Verslag: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Amendementen; verwerping Woensdag 9 januari, 13:00

90 À • Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane  - Verslag: Maria
Grapini (A8-0464/2018)

- Amendementen; verwerping Woensdag 9 januari, 13:00

57 À • Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank  - Verslag: Danuta Maria Hübner
(A8-0476/2018)

- Amendementen Woensdag 9 januari, 13:00

29 À • Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank  - Verslag: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Amendementen Woensdag 9 januari, 13:00
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22 À • Bankenunie - jaarverslag 2018  - Verslag: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Amendementen Woensdag 9 januari, 13:00

85 À • Vaststelling van het InvestEU-programma  - Verslag: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri
(A8-0482/2018)

- Amendementen; verwerping Woensdag 9 januari, 13:00

39 À • Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru  - Verslag: Santiago Fisas
Ayxelà (A8-0446/2018)

- Amendementen Woensdag 9 januari, 13:00

83 À • Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)  - Verslag: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Amendementen; verwerping Woensdag 9 januari, 13:00

89 À • Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)  - Verslag: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Amendementen; verwerping Woensdag 9 januari, 13:00

88 À • Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg)  - Verslag:
Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- Amendementen; verwerping Woensdag 9 januari, 13:00

23 À • Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane
overeenkomst Koninkrijk Marokko (resolutie)  - Verslag: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Amendementen Woensdag 9 januari, 13:00

98 À • Verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het
Verenigd Koninkrijk uit de EU  - Verslag: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- Amendementen; verwerping Woensdag 9 januari, 13:00

59 À • Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017  - Verslag: Josep-Maria Terricabras
(A8-0466/2018)

- Amendementen Woensdag 9 januari, 13:00

42 À • EU-noodreisdocument  - Verslag: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- Amendementen Woensdag 9 januari, 13:00

52 À • Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van Euratom 2021-2025  - Verslag: Miapetra
Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- Amendementen Woensdag 9 januari, 13:00

31 À • Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties  - Verslag: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Amendementen Woensdag 9 januari, 13:00

46 À • Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank  - Verslag: Barbara Kappel
(A8-0415/2018)

- Amendementen Woensdag 9 januari, 13:00

94 À • Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van
de rechtsstaat in de lidstaten  - Verslag: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- Amendementen; verwerping Woensdag 9 januari, 13:00
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84 À • Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen  - Verslag:
Sven Giegold (A8-0421/2018)

- Amendementen; verwerping Woensdag 9 januari, 13:00

92 À • Vaststelling van het programma Rechten en waarden  - Verslag: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- Amendementen; verwerping Woensdag 9 januari, 13:00

34 À • Gedifferentieerde integratie  - Verslag: Pascal Durand (A8-0402/2018)

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

Woensdag 9 januari, 13:00

30 À • Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het
wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU  - Verslag: Jo Leinen, Yana
Toom (A8-0420/2018)

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

Woensdag 9 januari, 13:00

110 À • Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov

- Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement) Maandag 14 januari, 20:00

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

Woensdag 16 januari, 13:00

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

Woensdag 16 januari, 14:00

111 À • Sudan

- Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement) Maandag 14 januari, 20:00

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

Woensdag 16 januari, 13:00

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

Woensdag 16 januari, 14:00

87 À • Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking  - Verslag: Vladimir Urutchev
(A8-0448/2018)

- Amendementen Woensdag 9 januari, 13:00

- Teksten die dinsdag in stemming worden gebracht Vrijdag 11 januari, 12:00

- Teksten die woensdag in stemming worden gebracht Maandag 14 januari, 19:00

- Teksten die donderdag in stemming worden gebracht Dinsdag 15 januari, 19:00

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

Woensdag 16 januari, 19:00
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