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Tekens voor de procedures
 

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

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

1. Derde lezing

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

2. Goedkeuring

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

3. Tweede lezing

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

4. Reglement van het Europees Parlement

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

5. Eerste lezing

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

6. Goedkeuring

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

7. Andere procedures

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

- Overige (verklaringen, mondelinge vragen, initiatiefverslagen, opheffing van de immuniteit)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van de ontwerpresolutie of het ontwerpbesluit
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Woensdag 13 november 2019 1

15:00 - 23:00 1

Hervatting van de zitting 1

30e verjaardag van de val van de Berlijnse Muur 1

Regeling van de werkzaamheden 1

Kinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind -
Verklaringen van de Raad en de Commissie 1

EU-staalsector: hoe kunnen wij de Europese werknemers en industrie beschermen? - Verklaring van de
Commissie 1

Booractiviteiten van Turkije in de EU-wateren in de oostelijke Middellandse Zee - Verklaring van de
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid 1

De situatie in Bolivia - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 1

De situatie in Chili - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 1

Internationale Dag tegen de straffeloosheid van geweld tegen journalisten - Verklaringen van de Raad en de
Commissie 1

De heropflakkering van ebola in Oost-Afrika - Verklaring van de Commissie 2

Redevoeringen van één minuut (artikel 172 van het Reglement) 2

Donderdag 14 november 2019 3

09:00 - 11:20 3

De situatie van migranten in Bosnië, met name in Bihać - Verklaringen van de Raad en de Commissie 3

De situatie in de hotspots op de Griekse eilanden, met name het geval van Moria - Verklaringen van de Raad
en de Commissie 3

11:30 - 13:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 3

Verzoek om opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes  - Verslag: Ibán Garcia Del Blanco
(A9-0023/2019) 3

Afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen  - Verslag: Ondřej Kovařík
(A9-0019/2019) 3

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2019/001 BE/Carrefour - België  - Verslag: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019) 3

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerd katoen LLCotton25 (ACS-
GHØØ1-3) - Ontwerpresolutie 3

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja MON 89788 (MON-
89788-1) - Ontwerpresolutie 4

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 ×
NK603 × DAS-40278-9 en subcombinaties MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-
40278-9 en NK603 × DAS-40278-9 - Ontwerpresolutie 4

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 ×
MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie, vier of vijf van de
afzonderlijke transformatiestappen  Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 en GA21 combineert -
Ontwerpresolutie 4

Criminalisering van seksuele voorlichting in Polen - Ontwerpresoluties 4

Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 6
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15:00 - 23:00     
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15:00 - 23:00 Debatten

1 • Hervatting van de zitting

4 • 30e verjaardag van de val van de Berlijnse Muur

[2019/2827(RSP)]

In aanwezigheid van de heer Wolfgang Schäuble, voorzitter van de Duitse Bondsdag
Gevolgd door één sprekersronde fracties

27 • Regeling van de werkzaamheden

20 À • Kinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het Verdrag inzake
de rechten van het kind

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2876(RSP)]

De stemming vindt plaats in november II.

32 • EU-staalsector: hoe kunnen wij de Europese werknemers en industrie beschermen?

Verklaring van de Commissie

[2019/2920(RSP)]

21 • Booractiviteiten van Turkije in de EU-wateren in de oostelijke Middellandse Zee

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

[2019/2875(RSP)]

23 À • De situatie in Bolivia

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

[2019/2896(RSP)]

De stemming vindt plaats in november II.

30 • De situatie in Chili

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

[2019/2916(RSP)]

19 • Internationale Dag tegen de straffeloosheid van geweld tegen journalisten

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2878(RSP)]
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24 • De heropflakkering van ebola in Oost-Afrika

Verklaring van de Commissie

[2019/2897(RSP)]

2 • Redevoeringen van één minuut (artikel 172 van het Reglement)
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09:00 - 11:20 Debatten

11:30 - 13:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

26 • De situatie van migranten in Bosnië, met name in Bihać

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2900(RSP)]

25 • De situatie in de hotspots op de Griekse eilanden, met name het geval van Moria

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2898(RSP)]

29 - Verzoek om opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes

Verslag: Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes

[2019/2005(IMM)]

Commissie juridische zaken

18 « - Afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen

Verslag: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de
Raad van 28 november 2006 wat betreft de bepalingen inzake afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse
leveringen van goederen

[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

5 À - Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2019/001 BE/Carrefour - België

Verslag: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag
van België – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]

Begrotingscommissie

13 À - Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerd katoen LLCotton25
(ACS-GHØØ1-3)

Ontwerpresolutie

B9-0170/2019

[2019/2856(RSP)]
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14 À - Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja MON 89788
(MON-89788-1)

Ontwerpresolutie

B9-0169/2019

[2019/2857(RSP)]

16 À - Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 ×
1507 × NK603 × DAS-40278-9 en subcombinaties MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 ×
NK603 × DAS-40278-9 en NK603 × DAS-40278-9

Ontwerpresolutie

B9-0171/2019

[2019/2859(RSP)]

17 À - Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162
× MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie, vier of vijf van de
afzonderlijke transformatiestappen  Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 en GA21 combineert

Ontwerpresolutie

B9-0172/2019

[2019/2860(RSP)]

22 À - Criminalisering van seksuele voorlichting in Polen

Ontwerpresoluties

B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019

[2019/2891(RSP)]

(Debat: 21/10/2019)
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Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

 
 

Woensdag 13 november 2019

 

15:00 - 23:00

 

 

Donderdag 14 november 2019

 

09:00 - 11:20
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Voorzitter van de Raad :5'

Wolfgang Schäuble, voorzitter van de Duitse Bondsdag :20'

Voorzitter van de Commissie :5'

Raad (inclusief antwoorden) :20'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:30'

Commissie (inclusief antwoorden) :40'

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

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

Raad (inclusief antwoorden) :20'

Commissie (inclusief antwoorden) :20'

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

Leden :60' 30

PPE : 12' 30, S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 5' 30, GUE/NGL : 4' 30, NI : 5' 30
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20 À • Kinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het
kind - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Woensdag 20 november, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Vrijdag 22 november, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Vrijdag 22 november, 14:00

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

Maandag 25 november, 19:00

23 À • De situatie in Bolivia - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

- Ontwerpresoluties Woensdag 20 november, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 25 november, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 25 november, 20:00

5 À • Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2019/001 BE/Carrefour - België  - Verslag: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

- Amendementen Vrijdag 8 november, 13:00

13 À • Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerd katoen LLCotton25 (ACS-
GHØØ1-3) - Ontwerpresolutie

- Amendementen Donderdag 7 november, 13:00

14 À • Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja MON 89788 (MON-
89788-1) - Ontwerpresolutie

- Amendementen Donderdag 7 november, 13:00

16 À • Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507
× NK603 × DAS-40278-9 en subcombinaties MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-
40278-9 en NK603 × DAS-40278-9 - Ontwerpresolutie

- Amendementen Donderdag 7 november, 13:00

17 À • Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 ×
MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie, vier of vijf van de
afzonderlijke transformatiestappen  Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 en GA21 combineert -
Ontwerpresolutie

- Amendementen Donderdag 7 november, 13:00

22 À • Criminalisering van seksuele voorlichting in Polen - Ontwerpresoluties

- Ontwerpresoluties Woensdag 6 november, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 11 november, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 11 november, 14:00
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- Teksten die donderdag in stemming worden gebracht Dinsdag 12 november, 19:00
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