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

À = Indieningstermijnen ´ = ??5020?? 6 = Tekst nog niet aangenomen, mogelijk termijnen

Inhoud

Inhoud
Maandag 11 februari 2019
17:00 - 24:00
Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
Fraudebestrijdingsprogramma van de EU - Verslag: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
(A8-0064/2019)
Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de
visserijen die deze bestanden exploiteren - Verslag: Alain Cadec (A8-0310/2018)
Gecombineerde behandeling - Republiek Ivoorkust
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) Aanbeveling: João Ferreira (A8-0030/2019)
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) Verslag: João Ferreira (A8-0034/2019)
Gecombineerde behandeling - Tenuitvoerlegging van Verdragsbepalingen
Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap - Verslag: Maite Pagazaurtundúa
Ruiz (A8-0041/2019)
Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking - Verslag: Alain
Lamassoure (A8-0038/2019)
Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke
controle uit te oefenen op de Commissie - Verslag: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele
kader van de EU - Verslag: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut
van de Europese Ombudsman) - Verslag: Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Het recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld - Verklaring van de Commissie
Grote roofdieren - Verklaring van de Commissie
Korte presentaties van de volgende verslagen:
Stand van het debat over de toekomst van Europa - Verslag: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica - Verslag: Ashley
Fox (A8-0019/2019)
Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

Dinsdag 12 februari 2019
09:00 - 12:20
Uniemechanisme voor civiele bescherming - Verslag: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Duurzaam gebruik van pesticiden - Verslag: Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg - Verslag: Ivo Belet
(A8-0046/2019)
Minimumeisen voor hergebruik van water - Verslag: Simona Bonafè (A8-0044/2019)
12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) Aanbeveling: João Ferreira (A8-0030/2019)
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) - Verslag:
João Ferreira (A8-0034/2019)
Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 6, van het Reglement met een verzoek aan het
Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid van de Verdragen en de voorgestelde
partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU-Marokko
Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en het Koninkrijk Marokko Aanbeveling: Alain Cadec (A8-0027/2019)
Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee
- Aanbeveling: Norica Nicolai (A8-0016/2019)
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Protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking
tussen de EU en Mexico (toetreding van Kroatië) - Aanbeveling: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
(A8-0066/2019)
Fraudebestrijdingsprogramma van de EU - Verslag: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
(A8-0064/2019)
Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de
visserijen die deze bestanden exploiteren - Verslag: Alain Cadec (A8-0310/2018)
Uniemechanisme voor civiele bescherming - Verslag: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Minimumeisen voor hergebruik van water - Verslag: Simona Bonafè (A8-0044/2019)
De goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen - Verslag: Nicola Danti
(A8-0318/2018)
Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen en Europese
statistieken - Verslag: Nicola Danti (A8-0052/2019)
Btw: definitief stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten - Verslag: Fulvio
Martusciello (A8-0028/2019)
Strategieën voor de integratie van de Roma - Ontwerpresoluties
Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap - Verslag: Maite Pagazaurtundúa
Ruiz (A8-0041/2019)
Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking - Verslag: Alain Lamassoure
(A8-0038/2019)
Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke
controle uit te oefenen op de Commissie - Verslag: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader
van de EU - Verslag: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut
van de Europese Ombudsman) - Verslag: Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica - Verslag: Ashley Fox
(A8-0019/2019)
Duurzaam gebruik van pesticiden - Verslag: Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg - Verslag: Ivo Belet
(A8-0046/2019)
15:00 - 17:00
De situatie in Syrië - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina - Verslag: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
17:00 - 19:00
Debat met de voorzitter van de ministerraad van de Republiek Italië, Giuseppe Conte, over de toekomst van
Europa
19:00 - 24:00
Gecombineerde behandeling - Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore
Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore - Aanbeveling: David Martin
(A8-0053/2019)
Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) - Verslag: David Martin
(A8-0048/2019)
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore - Aanbeveling: David
Martin (A8-0054/2019)
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) - Verslag:
David Martin (A8-0049/2019)
Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore - Aanbeveling:
Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) Verslag: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU - Mondelinge vraag
(O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten
- Mondelinge vraag (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Gecombineerde behandeling - De rechten van LGBTI-personen
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De rechten van interseksuele personen - Mondelinge vragen (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
(O-000133/2018 - B8-0008/2019)
De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2023) - Mondelinge vraag (O-000006/2019 B8-0014/2019)
Gebruik van cannabis voor medische doeleinden - Mondelinge vraag (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Genoomwijziging in de menselijke kiembaan - Mondelinge vragen (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
(O-000013/2019 - B8-0012/2019)

Woensdag 13 februari 2019
09:00 - 11:50
Discussienota over een duurzaam Europa in 2030 - Verklaring van de Commissie
Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees
Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de
financiële regels voor die fondsen - Verslag: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
Vergaderrooster van het Parlement - 2020
Europees Bureau voor visserijcontrole - Verslag: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen Verslag: Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen - Verslag: Pavel
Svoboda (A8-0261/2018)
Uitwisselingen, bijstand en opleiding, voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode
2021-2027 (programma "Pericles IV") - Verslag: Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore - Aanbeveling: David Martin
(A8-0053/2019)
Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) - Verslag: David Martin
(A8-0048/2019)
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore - Aanbeveling: David
Martin (A8-0054/2019)
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) - Verslag:
David Martin (A8-0049/2019)
Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore - Aanbeveling:
Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) Verslag: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap - Aanbeveling: Karima Delli (A8-0022/2019)
Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina - Verslag: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees
Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de
financiële regels voor die fondsen - Verslag: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Programma Justitie - Verslag: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Stand van het debat over de toekomst van Europa - Verslag: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
15:00 - 17:00
Eerlijke belastingheffing voor een rechtvaardige samenleving - Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het
Reglement)
Evaluatie van gezondheidstechnologie - Verslag: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
17:00 - 18:00 STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)
Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en
handelszaken - Verslag: Emil Radev (A8-0477/2018)
Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of
in handelszaken - Verslag: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie - Verslag:
Isabella De Monte (A8-0063/2019)
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Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie - Verslag:
Pavel Telička (A8-0062/2019)
Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland uit de Europese Unie - Verslag: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
GATS: de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding de Tsjechische Republiek, de
Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek
Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de
Republiek Slowakije, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de EU - Aanbeveling: José
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees
vervoersnetwerk - Verslag: Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Verzekering van motorrijtuigen - Verslag: Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU - Ontwerpresoluties
Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten
- Ontwerpresoluties
Gebruik van cannabis voor medische doeleinden - Ontwerpresoluties
Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018 - Verslag: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
18:00 - 24:00 Debatten (na afloop van de stemmingen)
De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU - Verklaring van de vicevoorzitter van de
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie - Verslag: Franck
Proust (A8-0198/2018)
Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de
grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie - Verslag:
Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht Verslag: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten - Verslag: Eva Maydell
(A8-0360/2018)
Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten Verslag: Roberts Zīle (A8-0032/2019)
NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart - Verklaring van de Commissie
Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en
mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen - Verklaringen van de Raad en de Commissie

Donderdag 14 februari 2019
09:00 - 11:50
Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU - Verslag: Jørn Dohrmann
(A8-0057/2019)
Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douaneunie en haar governance - Verslag: Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135
van het Reglement)
De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev
Zimbabwe
Voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië
12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
(artikel 135 van het Reglement)
Mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de
weg te ruimen - Verslag: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en Georgië - Verslag: Sylvia-Yvonne Kaufmann
(A8-0065/2019)
Evaluatie van gezondheidstechnologie - Verslag: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
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Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie - Verslag: Franck
Proust (A8-0198/2018)
Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de
grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie - Verslag:
Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht Verslag: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten - Verslag: Eva Maydell
(A8-0360/2018)
Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten Verslag: Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energieefficiëntie, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - Verslag: Miroslav
Poche (A8-0014/2019)
Het recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld - Ontwerpresoluties
De rechten van interseksuele personen - Ontwerpresoluties
De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2023) - Ontwerpresoluties
De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU - Ontwerpresoluties
NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart - Ontwerpresoluties
Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU - Verslag: Jørn Dohrmann
(A8-0057/2019)
Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douaneunie en haar governance - Verslag: Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire
controle op de gedecentraliseerde agentschappen - Verslag: György Schöpflin (A8-0055/2019)
15:00 - 16:00
Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)
G-000008/2018
Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen - Mondelinge vraag (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
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Spreektijd (artikel 162 van het Reglement)
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Maandag 11 februari 2019
17:00 - 24:00

Debatten

17:00 - 24:00
1

• Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

41

À «««I

• Fraudebestrijdingsprogramma van de EU
Verslag: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU
[2018/0211(COD)]
Commissie begrotingscontrole

58

À «««I

• Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende
wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren
Verslag: Alain Cadec (A8-0310/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en
daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot
wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de
Oostzee, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005,
(EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Commissie visserij
(Stemming: 25/10/2018)
Gecombineerde behandeling - Republiek Ivoorkust

26

28

634.303/OJ

«««

• Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en
de EU (2018-2024)
Aanbeveling: João Ferreira (A8-0030/2019)
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het
protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de
Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024)
[2018/0267(NLE)]
Commissie visserij
• Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en
de EU (2018-2024)
Verslag: João Ferreira (A8-0034/2019)
Verslag over een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad
betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de
partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek
Ivoorkust (2018-2024)
[2018/0267M(NLE)]
Commissie visserij
634.303/OJ
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Einde van de gecombineerde behandeling
Gecombineerde behandeling - Tenuitvoerlegging van Verdragsbepalingen
62

À

• Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap
Verslag: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EUburgerschap
[2018/2111(INI)]
Commissie constitutionele zaken

63

À

• Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking
Verslag: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere
samenwerking
[2018/2112(INI)]
Commissie constitutionele zaken

22

À

• Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het
Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie
Verslag: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de
bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de
Commissie
[2018/2113(INI)]
Commissie constitutionele zaken

64

À

• Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
in het institutionele kader van de EU
Verslag: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van
de Europese Unie in het institutionele kader van de EU
[2017/2089(INI)]
Commissie constitutionele zaken
Einde van de gecombineerde behandeling

33

À

634.303/OJ

• Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de
uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman)
Verslag: Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Verslag over de ontwerpverordening van het Europees Parlement inzake het statuut van de
Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt
(statuut van de Europese Ombudsman) en tot intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG,
Euratom
[2018/2080(INL)]
Commissie constitutionele zaken
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128 À

• Het recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld
Verklaring van de Commissie
[2019/2569(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats

125 À

• Grote roofdieren
Verklaring van de Commissie
[2018/3006(RSP)]
De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats

3

Korte presentaties van de volgende verslagen:
50

À

• Stand van het debat over de toekomst van Europa
Verslag: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Verslag over de stand van het debat over de toekomst van Europa
[2018/2094(INI)]
Commissie constitutionele zaken
De stemming vindt op woensdag plaats.

24

À

• Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en
robotica
Verslag: Ashley Fox (A8-0019/2019)
Verslag inzake een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële
intelligentie en robotica
[2018/2088(INI)]
Commissie industrie, onderzoek en energie

2
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• Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
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Dinsdag 12 februari 2019
09:00 - 12:20
12:30 - 14:30
15:00 - 17:00
17:00 - 19:00
19:00 - 24:00

Debatten
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
Debatten
Debatten
Debatten

09:00 - 12:20
101 À «««I

• Uniemechanisme voor civiele bescherming
Verslag: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele
bescherming
[2017/0309(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
(Debat: 30/05/2018, stemming: 31/05/2018)

20

À

• Duurzaam gebruik van pesticiden
Verslag: Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Verslag inzake de uitvoering van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam
gebruik van pesticiden
[2017/2284(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

25

À

• Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg
Verslag: Ivo Belet (A8-0046/2019)
Verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg
[2018/2108(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

74

À «««I

• Minimumeisen voor hergebruik van water
Verslag: Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
over minimumeisen voor hergebruik van water
[2018/0169(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
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12:30 - 14:30
26

«««

5

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
- Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024)
Aanbeveling: João Ferreira (A8-0030/2019)
[2018/0267(NLE)]
Commissie visserij

28

- Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024)
Verslag: João Ferreira (A8-0034/2019)
[2018/0267M(NLE)]
Commissie visserij

122

- Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 6, van het Reglement met een verzoek aan
het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid van de Verdragen en de voorgestelde
partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU-Marokko
B8-0100/2019
[2019/2565(RSP)]

16

«««

- Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en het Koninkrijk Marokko
Aanbeveling: Alain Cadec (A8-0027/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de
partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko,
het bijbehorende uitvoeringsprotocol en de briefwisseling bij die overeenkomst
[2018/0349(NLE)]
Commissie visserij

10

«««

- Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke
IJszee
Aanbeveling: Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie,
van de Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale
Noordelijke IJszee
[2018/0239(NLE)]
Commissie visserij

67

«««

- Protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en
samenwerking tussen de EU en Mexico (toetreding van Kroatië)
Aanbeveling: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese
Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch
partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,
enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de
Republiek Kroatië tot de Europese Unie
[2017/0319(NLE)]
Commissie internationale handel

41

À «««I
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- Fraudebestrijdingsprogramma van de EU
Verslag: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
[2018/0211(COD)]
Commissie begrotingscontrole
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6
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À «««I

6

- Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor
de visserijen die deze bestanden exploiteren
Verslag: Alain Cadec (A8-0310/2018)
[2018/0074(COD)]
Commissie visserij
(Stemming: 25/10/2018)

101 À «««I

- Uniemechanisme voor civiele bescherming
Verslag: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
[2017/0309(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
(Debat: 30/05/2018, stemming: 31/05/2018)

74

À «««I

- Minimumeisen voor hergebruik van water
Verslag: Simona Bonafè (A8-0044/2019)
[2018/0169(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

87

À «««I

- De goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen
Verslag: Nicola Danti (A8-0318/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging en
rectificatie van Verordening (EU) nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op
landbouw- en bosbouwvoertuigen
[2018/0142(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming

37

À «««I

- Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen en Europese
statistieken
Verslag: Nicola Danti (A8-0052/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip
van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen
(EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU)
2017/826
[2018/0231(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming

11

À«

- Btw: definitief stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten
Verslag: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft
de invoering van de nadere technische maatregelen voor de werking van het definitieve btw-stelsel voor de
belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten
[2018/0164(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken

95

À

- Strategieën voor de integratie van de Roma
Ontwerpresoluties
B8-0098/2019
[2019/2509(RSP)]
(Debat: 30/01/2019)
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62

À

- Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap
Verslag: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
[2018/2111(INI)]
Commissie constitutionele zaken

63

À

- Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking
Verslag: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
[2018/2112(INI)]
Commissie constitutionele zaken

22

À

- Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke
controle uit te oefenen op de Commissie
Verslag: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
[2018/2113(INI)]
Commissie constitutionele zaken

64

À

- Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele
kader van de EU
Verslag: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
[2017/2089(INI)]
Commissie constitutionele zaken

33

À

- Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt
(statuut van de Europese Ombudsman)
Verslag: Paulo Rangel (A8-0050/2019)
[2018/2080(INL)]
Commissie constitutionele zaken

24

À

- Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica
Verslag: Ashley Fox (A8-0019/2019)
[2018/2088(INI)]
Commissie industrie, onderzoek en energie

20

À

- Duurzaam gebruik van pesticiden
Verslag: Jytte Guteland (A8-0045/2019)
[2017/2284(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

25

À

- Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg
Verslag: Ivo Belet (A8-0046/2019)
[2018/2108(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
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15:00 - 17:00
97

• De situatie in Syrië
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2535(RSP)]

102

• Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina
Verslag: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Verslag over het verslag 2018 van de Commissie over Bosnië en Herzegovina
[2018/2148(INI)]
Commissie buitenlandse zaken

17:00 - 19:00
96

• Debat met de voorzitter van de ministerraad van de Republiek Italië, Giuseppe
Conte, over de toekomst van Europa
[2019/2533(RSP)]

19:00 - 24:00
Gecombineerde behandeling - Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de
Republiek Singapore
«««

14

13

12

634.303/OJ

À

• Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore
Aanbeveling: David Martin (A8-0053/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de
vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Commissie internationale handel
• Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
Verslag: David Martin (A8-0048/2019)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van
de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese
Unie en de Republiek Singapore
[2018/0093M(NLE)]
Commissie internationale handel

«««

• Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek
Singapore
Aanbeveling: David Martin (A8-0054/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting,
namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de
Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds.
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Commissie internationale handel

634.303/OJ
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15

57

93

À

9

• Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek
Singapore (resolutie)
Verslag: David Martin (A8-0049/2019)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van
de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de
investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten,
enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds
[2018/0095M(NLE)]
Commissie internationale handel
«««

• Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek
Singapore
Aanbeveling: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting
namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore,
anderzijds
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
• Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek
Singapore (resolutie)
Verslag: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van
de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds
[2018/0403M(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken

Einde van de gecombineerde behandeling
94

À

• Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU
Mondelinge vraag
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Commissie
Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU

[2018/2684(RSP)]
80

À

• Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en
aanverwante comorbiditeiten
Mondelinge vraag
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Commissie
Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante
comorbiditeiten

[2018/2782(RSP)]
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Gecombineerde behandeling - De rechten van LGBTI-personen
126 À

• De rechten van interseksuele personen
Mondelinge vragen
Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Raad
De rechten van interseksuele personen
Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Commissie
De rechten van interseksuele personen

[2018/2878(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
131 À

• De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2023)
Mondelinge vraag
Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen,
Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
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 van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
Commissie
De toekomst van de lijst van acties ter bevordering van de gelijkheid van LGBTI-personen
(2019-2023)

[2019/2573(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
Einde van de gecombineerde behandeling
86

À

• Gebruik van cannabis voor medische doeleinden
Mondelinge vraag
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin
Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie
Gebruik van cannabis voor medische doeleinden

[2018/2775(RSP)]
127

• Genoomwijziging in de menselijke kiembaan
Mondelinge vragen
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Raad
Genoomwijziging in de menselijke kiembaan
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Commissie
Genoomwijziging in de menselijke kiembaan

[2019/2568(RSP)]
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Woensdag 13 februari 2019
09:00 - 11:50
12:00 - 14:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 24:00

Debatten
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
Debatten
STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)
Debatten (na afloop van de stemmingen)

09:00 - 11:50
129

89

• Discussienota over een duurzaam Europa in 2030
Verklaring van de Commissie
[2019/2570(RSP)]
À «««I

12:00 - 14:00
118 À

• Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees
Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen
Verslag: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds
voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het
Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor
grensbeheer en visa
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
- Vergaderrooster van het Parlement - 2020
[2019/2561(RSO)]

73

«««I

- Europees Bureau voor visserijcontrole
Verslag: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het
Europees Bureau voor visserijcontrole (codificatie)
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Commissie juridische zaken

90

«««I

- Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op
accijnsgoederen
Verslag: Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende
geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen
(herschikking)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken

634.303/OJ

634.303/OJ

12

Woensdag 13 februari 2019

12

65

«««I

- Het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen
Verslag: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht
dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen
[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Commissie juridische zaken

42

«««I

- Uitwisselingen, bijstand en opleiding, voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de
periode 2021-2027 (programma "Pericles IV")
Verslag: Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen
valsemunterij voor de periode 2021-2027 ("het Pericles IV-programma")
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

14

«««

- Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore
Aanbeveling: David Martin (A8-0053/2019)
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Commissie internationale handel

13

À

«««

12

15

57

- Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
Verslag: David Martin (A8-0048/2019)
[2018/0093M(NLE)]
Commissie internationale handel

À

- Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore
Aanbeveling: David Martin (A8-0054/2019)
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Commissie internationale handel
- Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
Verslag: David Martin (A8-0049/2019)
[2018/0095M(NLE)]
Commissie internationale handel

«««

93
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- Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore
Aanbeveling: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
- Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
Verslag: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
[2018/0403M(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken

634.303/OJ
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«««

69

102

89

- Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap
Aanbeveling: Karima Delli (A8-0022/2019)
Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de
Europese Unie, van het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Commissie vervoer en toerisme
- Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina
Verslag: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
[2018/2148(INI)]
Commissie buitenlandse zaken

À «««I

107 À «««I

50

13

À

- Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het
Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en
visserij en de financiële regels voor die fondsen
Verslag: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling
- Programma Justitie
Verslag: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
het programma Justitie
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Commissie juridische zaken
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
- Stand van het debat over de toekomst van Europa
Verslag: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
[2018/2094(INI)]
Commissie constitutionele zaken

15:00 - 17:00
112

104

• Eerlijke belastingheffing voor een rechtvaardige samenleving
Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)
[2019/2560(RSP)]
«««I

634.303/OJ

• 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
(Debat: 01/10/2018, stemming: 03/10/2018)

634.303/OJ
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17:00 - 18:00

14

STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)

75

«««I

- Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in
burgerlijke en handelszaken
Verslag: Emil Radev (A8-0477/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de
gerechten van de lidstaten op het gebied van bewĳsverkrĳging in burgerlĳke en handelszaken
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Commissie juridische zaken

76

«««I

- Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in
burgerlijke of in handelszaken
Verslag: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de
betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of
in handelszaken (betekening en kennisgeving van stukken)
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Commissie juridische zaken

115

«««I

- Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met
de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie
Verslag: Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende
gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Commissie vervoer en toerisme

116

«««I

- Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband
met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de
Unie
Verslag: Pavel Telička (A8-0062/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende
gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Commissie vervoer en toerisme

117

«««I

- Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie
Verslag: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende
bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk
van GrootBrittannië en NoordIerland uit de Europese Unie
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Commissie vervoer en toerisme

634.303/OJ
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124

15

- GATS: de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding de Tsjechische Republiek,
de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de
Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de
Republiek Slovenië, de Republiek Slowakije, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de
EU
Aanbeveling: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van akkoorden in het kader van artikel XXI van de
GATS met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan,
Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan,
Korea, Nieuw-Zeeland, de Filippijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten over de compensaties die
noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de
Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek
Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Republiek Slowakije, de
Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Commissie internationale handel

91

À «««I

- Stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees
vervoersnetwerk
Verslag: Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het
stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees
vervoersnetwerk
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Commissie vervoer en toerisme

70

À «««I

- Verzekering van motorrijtuigen
Verslag: Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de
verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen
aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming

94

À

- Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU
Ontwerpresoluties
B8-0096/2019, B8-0099/2019
[2018/2684(RSP)]

80

À

- Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante
comorbiditeiten
Ontwerpresoluties
B8-0097/2019
[2018/2782(RSP)]

86

À

- Gebruik van cannabis voor medische doeleinden
Ontwerpresoluties
B8-0071/2019
[2018/2775(RSP)]
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À

18:00 - 24:00
132 À

16

- Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018
Verslag: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Verslag over het resultaat van de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften tijdens het jaar 2018
[2018/2280(INI)]
Commissie verzoekschriften

Debatten (na afloop van de stemmingen)
• De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2574(RSP)]

34

À «««I

• Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie
Verslag: Franck Proust (A8-0198/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in
de Europese Unie
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Commissie internationale handel

35

À «««I

• Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en
vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het
niet-betalen van wegentol in de Unie
Verslag: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het
wegverkeer en ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van
informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (herschikking)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Commissie vervoer en toerisme

59

À «««I

• Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de
handel zijn gebracht
Verslag: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig
in de handel zijn gebracht
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming

72

À «««I

• Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten
Verslag: Eva Maydell (A8-0360/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van
grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken

634.303/OJ
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106 À «««I

• Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor
touringcar- en autobusdiensten
Verslag: Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en
autobusdiensten
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Commissie vervoer en toerisme

114 À

• NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart
Verklaring van de Commissie
[2018/2882(RSP)]

133 À

• Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische
aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te
dringen
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2575(RSP)]
De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats

634.303/OJ
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Donderdag 14 februari 2019
09:00 - 11:50
12:00 - 14:00
15:00 - 16:00

Debatten
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
Debatten

09:00 - 11:50
18

À

• Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU
Verslag: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Verslag over de uitvoering van Verordening nr. 1/2005 van de Raad inzake de
bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU
[2018/2110(INI)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

27

À

• Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de
ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance
Verslag: Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Verslag over de verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de
ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance
[2018/2109(INI)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de
rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

119 À

• De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev
RC B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019,
B8-0114/2019, B8-0117/2019
[2019/2562(RSP)]

120 À

• Zimbabwe
RC B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019,
B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
[2019/2563(RSP)]

121 À

• Voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië
RC B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019,
B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
[2019/2564(RSP)]
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12:00 - 14:00
9

19

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
• Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de
rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

108

«««I

- Mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit
de weg te ruimen
Verslag: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een
mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de
weg te ruimen
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling

103

«

- Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en Georgië
Verslag: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust
van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Georgië
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

104

«««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
(Debat: 01/10/2018, stemming: 03/10/2018)

34

À «««I

- Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie
Verslag: Franck Proust (A8-0198/2018)
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Commissie internationale handel

35

À «««I

- Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking
van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie
Verslag: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Commissie vervoer en toerisme

59

À «««I

- Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht
Verslag: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming

72

À «««I

- Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten
Verslag: Eva Maydell (A8-0360/2018)
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken

106 À «««I

634.303/OJ

- Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en
autobusdiensten
Verslag: Roberts Zīle (A8-0032/2019)
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
634.303/OJ
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105 À «««I

- Aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energieefficiëntie, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
Verslag: Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van
Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie [als gewijzigd
bij Richtlijn 2018/XXX/EU] en Verordening (EU) 2018/XXX van het Europees Parlement en de Raad
[governance van de energie-unie], wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie

128 À

- Het recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld
Ontwerpresoluties
B8-0103/2019, RC B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
[2019/2569(RSP)]

126 À

- De rechten van interseksuele personen
Ontwerpresoluties
B8-0101/2019
[2018/2878(RSP)]

131 À

- De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2023)
Ontwerpresoluties
B8-0127/2019
[2019/2573(RSP)]

132 À

- De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU
Ontwerpresoluties
RC B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019,
B8-0133/2019
[2019/2574(RSP)]

114 À

- NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart
Ontwerpresoluties
B8-0079/2019
[2018/2882(RSP)]

18

À

- Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU
Verslag: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
[2018/2110(INI)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

27

À

- Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EUdouane-unie en haar governance
Verslag: Virginie Rozière (A8-0059/2019)
[2018/2109(INI)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
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À

21

- Tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de
parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen
Verslag: György Schöpflin (A8-0055/2019)
Verslag over de tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de
parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen
[2018/2114(INI)]
Commissie constitutionele zaken

15:00 - 16:00
Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)
130

• G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)

83

À

• Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen
Mondelinge vraag
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp,
Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie
Een beschermend Europa: schone lucht voor iedereen

[2018/2792(RSP)]
De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats
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Spreektijd (artikel 162 van het Reglement)
Indieningstermijnen
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Spreektijd (artikel 162 van het Reglement)

23

Spreektijd (artikel 162 van het Reglement)

Maandag 11 februari 2019
17:00 - 24:00

Commissie (inclusief antwoorden)
Rapporteurs (8 x 6')
Rapporteurs voor advies (12 x 1')
Rapporteurs (artikel 52, lid 2, van het Reglement) (2 x 4')
"Catch the eye" (9 x 5')
Leden

:60'
:48'
:12'
:8'
:45'
:90'

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

Dinsdag 12 februari 2019
09:00 - 12:20

Commissie (inclusief antwoorden)
Rapporteurs (4 x 6')
Rapporteurs voor advies (7 x 1')
"Catch the eye" (4 x 5')
Leden

:20'
:24'
:7'
:20'
:74' 30

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

15:00 - 17:00

Raad (inclusief antwoorden)
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)
Rapporteur
"Catch the eye" (2 x 5')
Leden

:5'
:15'
:6'
:10'
:60'

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

17:00 - 19:00

Giuseppe Conte, Premier van Italië
Commissie
Leden

:30'
:10'
:60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'
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Spreektijd (artikel 162 van het Reglement)
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19:00 - 24:00

Raad (inclusief antwoorden)
Commissie (inclusief antwoorden)
Rapporteurs (2 x 6')
Vraagstellers (commissies) (4 x 5')
Vraagsteller (fractie) (6 x 2')
"Catch the eye" (6 x 5')
Leden

:10'
:30'
:12'
:20'
:12'
:30'
:104' 30

PPE : 27', S&D : 23' 30, ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 6' 30, ENF : 6' 30,
NI : 4' 30

Woensdag 13 februari 2019
09:00 - 11:50

Commissie (inclusief antwoorden)
Rapporteurs (2 x 6')
Rapporteurs voor advies (9 x 1')
"Catch the eye" (2 x 5')
Leden

:15'
:12'
:9'
:10'
:74' 30

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

15:00 - 17:00

Spreker actualiteitendebat
Raad (inclusief antwoorden)
Commissie (inclusief antwoorden)
Rapporteurs
Rapporteur voor advies (2 x 1')
"Catch the eye"
Leden

:4'
:5'
:10'
:6'
:2'
:5'
:60'

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

18:00 - 24:00

Raad (inclusief antwoorden)
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)
Commissie (inclusief antwoorden)
Rapporteurs (5 x 6')
Rapporteurs voor advies
"Catch the eye" (8 x 5')
Leden

:10'
:10'
:45'
:30'
:1'
:40'
:135'

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 13' 30, ALDE : 12' 30, GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 8',
NI : 5' 30
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Spreektijd (artikel 162 van het Reglement)
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Donderdag 14 februari 2019
09:00 - 11:50

Commissie (inclusief antwoorden)
Rapporteurs (2 x 6')
Rapporteurs voor advies (4 x 1')
"Catch the eye" (2 x 5')
Indiener van de ontwerpresolutie (artikel 135 van het Reglement)
"Catch the eye" (artikel 135 van het Reglement) (3 x 2')
Leden

:25'
:12'
:4'
:10'
:1'
:6'
:45' 30

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

15:00 - 16:00

Commissie (inclusief antwoorden)
Indiener (uitgebreide interpellatie)
Vraagstellers (commissies)
"Catch the eye" (2 x 5')
Leden

:10'
:2'
:5'
:10'
:30'

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

Maandag 11 februari 2019
41 À

•
-

58 À

•
-

62 À

•
-

63 À

•
-

22 À

•
-

64 À

•
-

33 À

128 À

125 À

50 À

24 À

Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de
visserijen die deze bestanden exploiteren - Verslag: Alain Cadec (A8-0310/2018)
Amendementen; verwerping
Woensdag 6 februari, 13:00
Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap - Verslag: Maite Pagazaurtundúa
Ruiz (A8-0041/2019)
Amendementen
Woensdag 6 februari, 13:00
Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking - Verslag: Alain
Lamassoure (A8-0038/2019)
Amendementen
Woensdag 6 februari, 13:00
Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke
controle uit te oefenen op de Commissie - Verslag: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Amendementen
Woensdag 6 februari, 13:00
Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele
kader van de EU - Verslag: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Amendementen
Woensdag 6 februari, 13:00

-

Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt
(statuut van de Europese Ombudsman) - Verslag: Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Amendementen
Woensdag 6 februari, 13:00

•

Het recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld - Verklaring van de Commissie

-

Ontwerpresoluties
Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties
Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

•

Grote roofdieren - Verklaring van de Commissie

-

Ontwerpresoluties
Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties

•

Stand van het debat over de toekomst van Europa - Verslag: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

-

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

•

Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica - Verslag: Ashley
Fox (A8-0019/2019)
Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP;
Woensdag 6 februari, 13:00
alternatieve ontwerpresoluties

•

-

634.303/OJ

Fraudebestrijdingsprogramma van de EU - Verslag: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
(A8-0064/2019)
Amendementen; verwerping
Woensdag 6 februari, 13:00

Maandag 11 februari, 19:00
Dinsdag 12 februari, 13:00
Dinsdag 12 februari, 14:00
Woensdag 13 februari, 16:00

Woensdag 6 maart, 13:00
Maandag 11 maart, 19:00
Maandag 11 maart, 20:00

Woensdag 6 februari, 13:00
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27

Dinsdag 12 februari 2019
101 À

20 À

25 À

74 À

87 À

•

Uniemechanisme voor civiele bescherming - Verslag: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

-

Amendementen

•

Duurzaam gebruik van pesticiden - Verslag: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

-

Amendementen

•
-

Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg - Verslag: Ivo Belet
(A8-0046/2019)
Amendementen
Woensdag 6 februari, 13:00

•

Minimumeisen voor hergebruik van water - Verslag: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

-

Amendementen; verwerping

•

De goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen - Verslag: Nicola Danti
(A8-0318/2018)
Amendementen; verwerping
Woensdag 6 februari, 13:00

37 À

•
-

11 À

95 À

13 À

Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen en Europese
statistieken - Verslag: Nicola Danti (A8-0052/2019)
Amendementen; verwerping
Woensdag 6 februari, 13:00

•

Strategieën voor de integratie van de Roma - Ontwerpresoluties

-

Ontwerpresoluties
Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties
Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

•

Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) - Verslag: David Martin
(A8-0048/2019)
Amendementen
Woensdag 6 februari, 13:00

•

•
-

634.303/OJ

Woensdag 6 februari, 13:00

-

94 À

Woensdag 6 februari, 13:00

Btw: definitief stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten - Verslag: Fulvio
Martusciello (A8-0028/2019)
Amendementen
Woensdag 6 februari, 13:00

•

15 À

Donderdag 7 februari, 12:00

Woensdag 6 februari, 13:00
Vrijdag 8 februari, 13:00
Vrijdag 8 februari, 14:00
Maandag 11 februari, 19:00

Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) - Verslag:
David Martin (A8-0049/2019)
Amendementen
Woensdag 6 februari, 13:00
Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU - Mondelinge vraag
(O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Ontwerpresoluties
Woensdag 6 februari, 13:00
Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties
Maandag 11 februari, 19:00
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties
Maandag 11 februari, 20:00
Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
Dinsdag 12 februari, 16:00
"hoofdelijke" stemming
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80 À

Indieningstermijnen

•
-

126 À

•
-

131 À

•
-

86 À

28

Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante
comorbiditeiten - Mondelinge vraag (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Ontwerpresoluties
Woensdag 6 februari, 13:00
Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties
Maandag 11 februari, 19:00
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties
Maandag 11 februari, 20:00
Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
Dinsdag 12 februari, 16:00
"hoofdelijke" stemming
De rechten van interseksuele personen - Mondelinge vragen (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
(O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Ontwerpresoluties
Maandag 11 februari, 19:00
Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties
Dinsdag 12 februari, 13:00
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties
Dinsdag 12 februari, 14:00
Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
Woensdag 13 februari, 16:00
"hoofdelijke" stemming
De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2023) - Mondelinge vraag (O-000006/2019 B8-0014/2019)
Ontwerpresoluties
Dinsdag 12 februari, 12:00
Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties
Woensdag 13 februari, 12:00
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties
Woensdag 13 februari, 13:00
Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
Woensdag 13 februari, 19:00
"hoofdelijke" stemming

•

Gebruik van cannabis voor medische doeleinden - Mondelinge vraag (O-000122/2018 - B8-0001/2019)

-

Ontwerpresoluties
Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties
Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Woensdag 6 februari, 13:00
Maandag 11 februari, 19:00
Maandag 11 februari, 20:00
Dinsdag 12 februari, 16:00

Woensdag 13 februari 2019
89 À

118 À

107 À

91 À

70 À

634.303/OJ

-

Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees
Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de
financiële regels voor die fondsen - Verslag: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Amendementen; verwerping
Woensdag 6 februari, 13:00

•

Vergaderrooster van het Parlement - 2020

-

Amendementen
Verzoeken om hoofdelijke stemming

•

Programma Justitie - Verslag: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

-

Amendementen; verwerping

•
-

Stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees
vervoersnetwerk - Verslag: Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Amendementen; verwerping
Woensdag 6 februari, 13:00

•

Verzekering van motorrijtuigen - Verslag: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

-

Amendementen; verwerping

•

Maandag 11 februari, 19:00
Dinsdag 12 februari, 19:00

Vrijdag 8 februari, 12:00

Woensdag 6 februari, 13:00
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71 À

132 À

Indieningstermijnen

•

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018 - Verslag: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

-

Amendementen

•

De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU - Verklaring van de vicevoorzitter van de
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Ontwerpresoluties
Dinsdag 12 februari, 19:00
Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties
Woensdag 13 februari, 13:00
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties
Woensdag 13 februari, 14:00
Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
Woensdag 13 februari, 19:00
"hoofdelijke" stemming

-

34 À

•
-

35 À

•
-

59 À

•
-

72 À

•
-

106 À

114 À

133 À

Woensdag 6 februari, 13:00

Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie - Verslag: Franck
Proust (A8-0198/2018)
Amendementen; verwerping
Woensdag 6 februari, 13:00
Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van
de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie Verslag: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Amendementen; verwerping
Woensdag 6 februari, 13:00
Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht Verslag: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Amendementen; verwerping
Woensdag 6 februari, 13:00
Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten - Verslag: Eva Maydell
(A8-0360/2018)
Amendementen; verwerping
Woensdag 6 februari, 13:00

-

Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten
- Verslag: Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Amendementen; verwerping
Dinsdag 12 februari, 13:00

•

NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart - Verklaring van de Commissie

-

Ontwerpresoluties
Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties
Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

•

Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en
mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen - Verklaringen van de Raad en de
Commissie
Ontwerpresoluties
Woensdag 6 maart, 13:00
Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties
Maandag 11 maart, 19:00
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties
Maandag 11 maart, 20:00

•

-
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Maandag 11 februari, 19:00
Dinsdag 12 februari, 13:00
Dinsdag 12 februari, 14:00
Woensdag 13 februari, 16:00
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Donderdag 14 februari 2019
18 À

•
-

27 À

119 À

-

Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EUdouane-unie en haar governance - Verslag: Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Amendementen
Woensdag 6 februari, 13:00

•

De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev

-

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

•

-

120 À

•

Zimbabwe

-

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

-

121 À

•

Voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië

-

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

-

105 À

•
-

61 À

•
-

83 À

•
-
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Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU - Verslag: Jørn Dohrmann
(A8-0057/2019)
Amendementen
Woensdag 6 februari, 13:00

Maandag 11 februari, 20:00
Woensdag 13 februari, 13:00
Woensdag 13 februari, 14:00

Maandag 11 februari, 20:00
Woensdag 13 februari, 13:00
Woensdag 13 februari, 14:00

Maandag 11 februari, 20:00
Woensdag 13 februari, 13:00
Woensdag 13 februari, 14:00

Aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energieefficiëntie, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - Verslag:
Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Amendementen; verwerping
Maandag 11 februari, 19:00
Tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire
controle op de gedecentraliseerde agentschappen - Verslag: György Schöpflin (A8-0055/2019)
Amendementen
Woensdag 6 februari, 13:00
Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen - Mondelinge vraag (O-000138/2018 B8-0009/2019)
Ontwerpresoluties
Woensdag 6 maart, 13:00
Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties
Maandag 11 maart, 19:00
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties
Maandag 11 maart, 20:00
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Aparte stemmingen - Stemmingen in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
-

Teksten die dinsdag in stemming worden gebracht
Teksten die woensdag in stemming worden gebracht
Teksten die donderdag in stemming worden gebracht
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de
democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
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Vrijdag 8 februari, 12:00
Maandag 11 februari, 19:00
Dinsdag 12 februari, 19:00
Woensdag 13 februari, 19:00
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