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Tekens voor de procedures
 

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

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

1. Derde lezing

- Gewone wetgevingsprocedure («««III)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst

2. Goedkeuring

- Goedkeuringsprocedure («««)
wanneer op basis van de verdragen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist is om het goedkeuringsbesluit aan te
nemen of te verwerpen

3. Tweede lezing

- Gewone wetgevingsprocedure («««II)
meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping of amendering van het standpunt van de Raad; meerderheid
van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van het standpunt van de Raad

4. Reglement van het Europees Parlement

- Wijzigingen van het Reglement
meerderheid van de leden van het Parlement voor de aanneming van de wijzigingen
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van het ontwerpbesluit

5. Eerste lezing

- Gewone wetgevingsprocedure («««I)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor goedkeuring of amendering van het wetgevingsvoorstel
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van de ontwerpwetgevingsresolutie

6. Goedkeuring

- Goedkeuringsprocedure («««)
wanneer op basis van de verdragen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist is om het goedkeuringsbesluit aan te
nemen of te verwerpen

7. Andere procedures

- Raadplegingsprocedure («)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring of amendering van het wetgevingsvoorstel
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van de ontwerpwetgevingsresolutie

- Overige (verklaringen, mondelinge vragen, initiatiefverslagen, opheffing van de immuniteit)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van de ontwerpresolutie of het ontwerpbesluit



Inhoud

Inhoud
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Maandag 16 september 2019 1

17:00 - 21:00 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

De toestand van bossen in de EU - Verklaring van de Commissie 1

Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard - Mondelinge vraag
(O-000026/2019 - B9-0051/2019) 1

Situatie in Hong Kong - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 1

Redevoeringen van één minuut (artikel 172 van het Reglement) 1

Dinsdag 17 september 2019 2

09:00 - 11:50 2

Voorbereiding op de klimaattop en de top over de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in New York -
Verklaring van de Commissie 2

Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank - Kandidaat: Christine Lagarde  - Verslag:
Roberto Gualtieri (A9-0008/2019) 2

12:00 - 14:00 STEMMINGEN 2

Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank - Kandidaat: Christine Lagarde  - Verslag:
Roberto Gualtieri (A9-0008/2019) 2

Benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank  - Verslag:
Roberto Gualtieri (A9-0007/2019) 2

Start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland  - Verslag: Juan
Fernando López Aguilar (A9-0003/2019) 2

15:00 - 21:00 3

Buitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese democratische processen
- Verklaringen van de Raad en de Commissie 3

Bosbranden in het Amazonegebied - Verklaringen van de Raad en de Commissie 3

Veiligheidssituatie in Burkina Faso - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 3

Recente ontwikkelingen in de politieke situatie en de uitvoering van het vredesproces in Colombia -
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse
zaken en veiligheidsbeleid 3

Situatie in Kashmir - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 3

Woensdag 18 september 2019 4

09:00 - 11:50 DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG 4

De terugtrekking van het VK uit de EU - Verklaringen van de Raad en de Commissie 4

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 4

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1: overschot van 2018  - Verslag: John Howarth (A9-0005/2019) 4

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2019: meer middelen voor essentiële programma's voor het
concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+  - Verslag: John Howarth (A9-0004/2019) 4

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan
Roemenië, Italië en Oostenrijk  - Verslag: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) 4
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Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2019: voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit
het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk  - Verslag:
John Howarth (A9-0006/2019) 4

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering -
EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie  - Verslag: Bogdan Rzońca
(A9-0001/2019) 5

De terugtrekking van het VK uit de EU - Ontwerpresoluties 5

15:00 - 21:00 5

De strijd tegen kanker - Actualiteitendebat (artikel 162 van het Reglement) 5

Presentatie door de Raad van zijn standpunt over het ontwerp van algemene begroting - begrotingsjaar 2020 5

Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa - Verklaringen van de Raad en de Commissie 5

Stand van zaken bij de uitvoering van antiwitwaswetgeving - Verklaringen van de Raad en de Commissie 5

Donderdag 19 september 2019 6

09:00 - 11:50 6

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144
van het Reglement) 6

Situatie in Turkije, in het bijzonder het afzetten van gekozen burgemeesters 6

Myanmar, in het bijzonder de situatie van de Rohingya 6

Iran, in het bijzonder de situatie van verdedigers van vrouwenrechten en gedetineerde personen met een
dubbele Iraanse en EU-nationaliteit 6

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

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
(artikel 144 van het Reglement) 6

Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard - Ontwerpresoluties 6

Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa - Ontwerpresoluties 6

Stand van zaken bij de uitvoering van antiwitwaswetgeving - Ontwerpresoluties 6

15:00 - 16:00 7

Bedreigingen voor de status van brandweervrijwilligers in de Europese Unie - Verklaring van de Commissie 7

Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 9

Indieningstermijnen 11
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17:00 - 21:00 Debatten

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

29 • De toestand van bossen in de EU

Verklaring van de Commissie

[2019/2807(RSP)]

25 À • Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard

Mondelinge vraag

Norbert Lins (O-000026/2019 - B9-0051/2019)
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Commissie
Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard

[2019/2800(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

30 • Situatie in Hong Kong

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

[2019/2808(RSP)]

2 • Redevoeringen van één minuut (artikel 172 van het Reglement)
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09:00 - 11:50 Debatten

12:00 - 14:00 STEMMINGEN

15:00 - 21:00 Debatten

31 • Voorbereiding op de klimaattop en de top over de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen in New York

Verklaring van de Commissie

[2019/2809(RSP)]

26 « • Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank - Kandidaat: Christine
Lagarde

Verslag: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Verslag over de aanbeveling van de Raad over de benoeming van de president van de
Europese Centrale Bank

[2019/0810(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

26 « - Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank - Kandidaat: Christine Lagarde

Verslag: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

13 « - Benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank

Verslag: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Verslag over het voorstel van de Europese Centrale Bank tot benoeming van de vicevoorzitter van de raad
van toezicht van de Europese Centrale Bank

[2019/0903(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

14 À« - Start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland

Verslag: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde
uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland

[2019/0806(CNS)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
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32 À • Buitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese
democratische processen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2810(RSP)]

De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats

33 • Bosbranden in het Amazonegebied

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2811(RSP)]

34 • Veiligheidssituatie in Burkina Faso

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

[2019/2812(RSP)]

35 • Recente ontwikkelingen in de politieke situatie en de uitvoering van het vredesproces
in Colombia

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

[2019/2813(RSP)]

36 • Situatie in Kashmir

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

[2019/2815(RSP)]
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09:00 - 11:50     DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG
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09:00 - 11:50 DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 21:00 Debatten

41 À • De terugtrekking van het VK uit de EU

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2817(RSP)]

19 - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1: overschot van 2018

Verslag: John Howarth (A9-0005/2019)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2019 van de
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 tot opname van het overschot van het begrotingsjaar 2018

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Begrotingscommissie

21 À - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2019: meer middelen voor essentiële programma's voor het
concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+

Verslag: John Howarth (A9-0004/2019)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2019 van de
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 – Meer middelen voor essentiële programma's voor het
concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Begrotingscommissie

20 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan
Roemenië, Italië en Oostenrijk

Verslag: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de
beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan
Roemenië, Italië en Oostenrijk

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Begrotingscommissie

24 - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2019: voorstel betreffende de beschikbaarstelling van
middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en
Oostenrijk

Verslag: John Howarth (A9-0006/2019)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2019 van de
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 bij het voorstel betreffende de beschikbaarstelling van
middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Begrotingscommissie
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23 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering -
EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie

Verslag: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de
beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering
(EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Begrotingscommissie

41 À - De terugtrekking van het VK uit de EU

Ontwerpresoluties

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • De strijd tegen kanker

Actualiteitendebat (artikel 162 van het Reglement)

[2019/2818(RSP)]

11 • Presentatie door de Raad van zijn standpunt over het ontwerp van algemene
begroting - begrotingsjaar 2020

[2019/2710(RSP)]

38 À • Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2819(RSP)]

39 À • Stand van zaken bij de uitvoering van antiwitwaswetgeving

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2820(RSP)]



Donderdag 19 september 2019

 

 

09:00 - 11:50     
 

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

rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)

 

12:00 - 14:00     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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09:00 - 11:50 Debatten

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 16:00 Debatten

43 À • Situatie in Turkije, in het bijzonder het afzetten van gekozen burgemeesters

B9-0048/2019, RC B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019,
B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019

[2019/2821(RSP)]

44 À • Myanmar, in het bijzonder de situatie van de Rohingya

RC B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019,
B9-0091/2019, B9-0092/2019

[2019/2822(RSP)]

45 À • Iran, in het bijzonder de situatie van verdedigers van vrouwenrechten en
gedetineerde personen met een dubbele Iraanse en EU-nationaliteit

RC B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019,
B9-0095/2019, B9-0096/2019

[2019/2823(RSP)]

9 • Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de
rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)

25 À - Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard

Ontwerpresoluties

RC B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019,
B9-0047/2019

[2019/2800(RSP)]

38 À - Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa

Ontwerpresoluties

RC B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019

[2019/2819(RSP)]

39 À - Stand van zaken bij de uitvoering van antiwitwaswetgeving

Ontwerpresoluties

B9-0045/2019, B9-0046/2019

[2019/2820(RSP)]



15:00 - 16:00     

7 7Donderdag 19 september 2019

640.179/OJ 640.179/OJ

42 • Bedreigingen voor de status van brandweervrijwilligers in de Europese Unie

Verklaring van de Commissie

[2019/2806(RSP)]



 

 
Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 

Indieningstermijnen
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Maandag 16 september 2019

 

17:00 - 21:00

 

 

Dinsdag 17 september 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 21:00
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Vraagsteller (commissie) :5'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:10'

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

"Catch the eye" (3 x 5') :15'

Leden :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank :5'

Raad (inclusief antwoorden) :5'

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

Rapporteur :6'

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

Leden :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Raad (inclusief antwoorden) :20'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:30'

Commissie (inclusief antwoorden) :20'

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

Leden :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30



Woensdag 18 september 2019
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09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Raad (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

"Catch the eye" :5'

Leden :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

Voorzitter van de Begrotingscommissie :3'

Rapporteurs "Begroting" (2 x 3') :6'

Spreker actualiteitendebat :4'

Raad (inclusief antwoorden) :35'

Commissie (inclusief antwoorden) :30'

"Catch the eye" (3 x 5') :15'

Leden :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

Indiener van de ontwerpresolutie (artikel 144 van het Reglement) :1'

"Catch the eye" (artikel 144 van het Reglement) (3 x 2') :6'

Leden :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

"Catch the eye" :5'

Leden :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'



Indieningstermijnen

 
 

Maandag 16 september 2019

 

 

Dinsdag 17 september 2019

 

 

Woensdag 18 september 2019
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25 À • Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard - Mondelinge vraag
(O-000026/2019 - B9-0051/2019)

- Ontwerpresoluties Maandag 16 september, 19:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 17 september, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 17 september, 20:00

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

Woensdag 18 september, 16:00

14 À • Start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland  - Verslag: Juan
Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

- Amendementen Woensdag 11 september, 13:00

32 À • Buitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese democratische
processen - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Woensdag 2 oktober, 13:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 7 oktober, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 7 oktober, 14:00

41 À • De terugtrekking van het VK uit de EU - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Donderdag 12 september, 16:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 16 september, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 16 september, 20:00

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

Dinsdag 17 september, 16:00

21 À • Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2019: meer middelen voor essentiële programma's voor het
concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+  - Verslag: John Howarth (A9-0004/2019)

- Amendementen Woensdag 11 september, 13:00

38 À • Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Dinsdag 17 september, 12:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 18 september, 12:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 18 september, 13:00

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

Woensdag 18 september, 19:00



 

Donderdag 19 september 2019

 

Aparte stemmingen - Stemmingen in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen

 

12 12Indieningstermijnen

640.179/OJ 640.179/OJ

39 À • Stand van zaken bij de uitvoering van antiwitwaswetgeving - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Maandag 16 september, 19:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 17 september, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 17 september, 20:00

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

Woensdag 18 september, 16:00

43 À • Situatie in Turkije, in het bijzonder het afzetten van gekozen burgemeesters

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 16 september, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)

Woensdag 18 september, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van
het Reglement)

Woensdag 18 september, 14:00

44 À • Myanmar, in het bijzonder de situatie van de Rohingya

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 16 september, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)

Woensdag 18 september, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van
het Reglement)

Woensdag 18 september, 14:00

45 À • Iran, in het bijzonder de situatie van verdedigers van vrouwenrechten en gedetineerde personen met een
dubbele Iraanse en EU-nationaliteit

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 16 september, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)

Woensdag 18 september, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van
het Reglement)

Woensdag 18 september, 14:00

- Teksten die dinsdag in stemming worden gebracht Vrijdag 13 september, 12:00

- Teksten die woensdag in stemming worden gebracht Maandag 16 september, 19:00

- Teksten die donderdag in stemming worden gebracht Dinsdag 17 september, 19:00

- Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de
democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)

Woensdag 18 september, 19:00
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