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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 december 2019 1

17:00 - 23:00 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

Herdenking van de Roemeense revolutie die dertig jaar geleden plaatsvond, in december 1989 - Verklaring
van de Commissie 1

Gezamenlijk debat - Btw-fraude en betalingsdienstaanbieders 1

Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders  - Verslag: Lídia Pereira (A9-0048/2019) 1

Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden  - Verslag:
Lídia Pereira (A9-0047/2019) 1

Gezamenlijk debat - Benoemingen van leden van de directie van de Europese Centrale Bank 1

Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank  - Verslag: Irene Tinagli
(A9-0049/2019) 1

Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank  - Verslag: Irene Tinagli
(A9-0046/2019) 2

Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0 - Mondelinge
vraag (O-000040/2019 - B9-0060/2019) 2

Macrofinanciële bijstand aan Jordanië  - Verslag: Luisa Regimenti (A9-0045/2019) 2

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

Dinsdag 17 december 2019 3

09:00 - 11:50 3

De rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia - Verklaring
van de Commissie 3

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

Verkiezing van de Ombudsman 3

Macrofinanciële bijstand aan Jordanië  - Verslag: Luisa Regimenti (A9-0045/2019) 3

Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de intensivering van de grensoverschrijdende
samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit  -
Aanbeveling: Roberta Metsola (A9-0043/2019) 3

Overeenkomst tussen de EU en Liechtenstein inzake de intensivering van de grensoverschrijdende
samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit  -
Aanbeveling: Roberta Metsola (A9-0044/2019) 3

Protocol bij de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de criteria en mechanismen voor de
vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat
of in Zwitserland wordt ingediend  - Aanbeveling: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019) 4

De toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de
staten in de Stille Oceaan  - Aanbeveling: Bernd Lange (A9-0050/2019) 4

Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders  - Verslag: Lídia Pereira (A9-0048/2019) 4

Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden  - Verslag:
Lídia Pereira (A9-0047/2019) 4

De associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”)  - Verslag: Tomas
Tobé (A9-0033/2019) 4

Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank  - Verslag: Irene Tinagli
(A9-0049/2019) 4

Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank  - Verslag: Irene Tinagli
(A9-0046/2019) 4



Inhoud
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15:00 - 23:00 5

Belangenverstrengeling en corruptie die de bescherming van de financiële belangen van de EU in de lidstaten
aantasten - Mondelinge vraag (O-000041/2019 - B9-0061/2019) 5

EU-strategie inzake handicaps na 2020 - Verklaring van de Commissie 5

Resultaten van de COP25 - Verklaringen van de Raad en de Commissie 5

EU-initiatief inzake bestuivers - Verklaringen van de Raad en de Commissie 5

Omstandigheden inzake dierenwelzijn tijdens het vervoer naar derde landen - Verklaringen van de Raad en
de Commissie 5

Het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg - Mondelinge vraag
(O-000042/2019 - B9-0062/2019) 5

Woensdag 18 december 2019 6

09:00 - 11:50 6

Viering van het tienjarig bestaan van het Verdrag van Lissabon en het juridisch bindende Handvest van de
grondrechten 6

Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 12-13 december 2019 - Verklaringen van de
Europese Raad en de Commissie 6

12:00 - 12:30 6

Uitreiking van de Sacharovprijs 6

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 6

Verkiezing van de Ombudsman 6

GLB: financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 en flexibiliteit tussen de pijlers voor het
kalenderjaar 2020  - Verslag: Norbert Lins (A9-0042/2019) 6

De partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Gambia inzake duurzame visserij en het bijbehorende
uitvoeringsprotocol  - Aanbeveling: Carmen Avram (A9-0026/2019) 6

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder dimoxystrobin en
mancozeb - Ontwerpresolutie 6

Afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het
begrotingsjaar 2017 - Voorstel voor een besluit 7

Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-vrije
zones" betreft - Ontwerpresoluties 7

Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0 -
Ontwerpresoluties 7

De rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia -
Ontwerpresoluties 7

EU-initiatief inzake bestuivers - Ontwerpresoluties 7

Het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg - Ontwerpresoluties 7

15:00 - 23:00 7

Verenigbaarheid van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur met het voorstel van de
Commissie voor een Europese Green Deal - Actualiteitendebat (artikel 162 van het Reglement) 7

Situatie van de Oeigoeren in China ("China Cables") - Verklaring van de vicevoorzitter van de
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 7

De humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis - Verklaring van de
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid 7

De situatie van de mensenrechten en de democratie in Nicaragua - Verklaring van de vicevoorzitter van de
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 8

Gewelddadige onderdrukking van de recente protesten in Iran - Verklaring van de vicevoorzitter van de
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 8

Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking - Verklaringen van
de Raad en de Commissie 8



Inhoud
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Donderdag 19 december 2019 9

10:00 - 11:50 9

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

Schendingen van mensenrechten, waaronder godsdienstvrijheid, in Burkina Faso 9

Afghanistan, met name het vermeende seksuele misbruik van jongens in de provincie Logar 9

De Russische wet inzake "buitenlandse agenten" 9

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 9

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

Herdenking van de Roemeense revolutie die dertig jaar geleden plaatsvond, in december 1989 -
Ontwerpresoluties 9

Situatie van de Oeigoeren in China ("China Cables") - Ontwerpresoluties 9

De situatie van de mensenrechten en de democratie in Nicaragua - Ontwerpresoluties 9

Gewelddadige onderdrukking van de recente protesten in Iran - Ontwerpresoluties 10

15:00 - 16:00 10

Aankondiging van de USTR (handelsgezant van de Verenigde Staten) over een sectie 301-onderzoek naar de
digitaledienstenbelasting - Verklaring van de Commissie 10

Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 12

Indieningstermijnen 14



Maandag 16 december 2019

 

 

17:00 - 23:00     

 
Gezamenlijk debat - Btw-fraude en betalingsdienstaanbieders

 
Einde van het gezamenlijk debat
 
Gezamenlijk debat - Benoemingen van leden van de directie van de Europese

Centrale Bank
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17:00 - 23:00 Debatten

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

63 À • Herdenking van de Roemeense revolutie die dertig jaar geleden plaatsvond, in
december 1989

Verklaring van de Commissie

[2019/2989(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

36 « • Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders

Verslag: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn
2006/112/EG wat betreft de invoering van bepaalde voorschriften voor
betalingsdienstaanbieders

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

35 « • Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-
fraude te bestrijden

Verslag: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de
administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

34 • Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

Verslag: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Verslag over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van een lid van de
directie van de Europese Centrale Bank

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken



 
Einde van het gezamenlijk debat
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33 • Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

Verslag: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Verslag over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van een lid van de
directie van de Europese Centrale Bank

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

19 À • Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie —
BEPS 2.0

Mondelinge vraag

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie
Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

De stemming vindt op woensdag plaats.

16 «««I • Macrofinanciële bijstand aan Jordanië

Verslag: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot
toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk
Jordanië

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Commissie internationale handel

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



Dinsdag 17 december 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

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 - 23:00 Debatten

46 À • De rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne
Caruana Galizia

Verklaring van de Commissie

[2019/2954(RSP)]

De stemming vindt op woensdag plaats.

14 - Verkiezing van de Ombudsman

[2019/2042(INS)]

Eerste stemronde

16 «««I - Macrofinanciële bijstand aan Jordanië

Verslag: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Commissie internationale handel

17 ««« - Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de intensivering van de grensoverschrijdende
samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit

Aanbeveling: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen
de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de toepassing van sommige bepalingen van
Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in
het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ
van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de
grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende
criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van
aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

18 ««« - Overeenkomst tussen de EU en Liechtenstein inzake de intensivering van de grensoverschrijdende
samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit

Aanbeveling: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen
de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toepassing van sommige bepalingen van
Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in
het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ
van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de
grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende
criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van
aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
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32 ««« - Protocol bij de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de criteria en mechanismen voor de
vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een
lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend

Aanbeveling: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tussen de
Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein bij de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling
van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in
Zwitserland wordt ingediend, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

22 ««« - De toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EU
en de staten in de Stille Oceaan

Aanbeveling: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden
tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in
de Stille Oceaan, anderzijds

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Commissie internationale handel

36 « - Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders

Verslag: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

35 « - Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden

Verslag: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

31 « - De associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”)

Verslag: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2013/755/EU van de Raad
van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie
(“LGO-besluit”)

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

34 - Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

Verslag: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

33 - Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

Verslag: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken



15:00 - 23:00     
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53 • Belangenverstrengeling en corruptie die de bescherming van de financiële belangen
van de EU in de lidstaten aantasten

Mondelinge vraag

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Commissie begrotingscontrole
Commissie
De gevolgen van belangenconflicten en corruptie voor de bescherming van de financiële belangen van de
EU in de lidstaten

[2019/2963(RSP)]

55 À • EU-strategie inzake handicaps na 2020

Verklaring van de Commissie

[2019/2975(RSP)]

De stemming vindt tijdens een volgende vergaderperiode plaats

66 • Resultaten van de COP25

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2998(RSP)]

25 À • EU-initiatief inzake bestuivers

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2803(RSP)]

38 • Omstandigheden inzake dierenwelzijn tijdens het vervoer naar derde landen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2944(RSP)]

24 À • Het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg

Mondelinge vraag

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie
De digitale transformatie van gezondheid en zorg

[2019/2804(RSP)]



Woensdag 18 december 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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09:00 - 11:50 Debatten

12:00 - 12:30 (Toekenning van de Sacharovprijs)

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 23:00 Debatten

44 • Viering van het tienjarig bestaan van het Verdrag van Lissabon en het juridisch
bindende Handvest van de grondrechten

[2019/2951(RSP)]

Gevolgd door één sprekersronde fracties

11 • Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 12-13 december 2019

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2019/2723(RSP)]

45 • Uitreiking van de Sacharovprijs

59 • Verkiezing van de Ombudsman

Eventueel, tweede en derde stemronde

30 «««I - GLB: financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 en flexibiliteit tussen de pijlers voor het
kalenderjaar 2020

Verslag: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1306/2013 wat de financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 betreft en van
Verordening (EU) nr. 1307/2013 wat de flexibiliteit tussen de pijlers voor het kalenderjaar 2020 betreft

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

10 ««« - De partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Gambia inzake duurzame visserij en het
bijbehorende uitvoeringsprotocol

Aanbeveling: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de
partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia en
van het protocol inzake de uitvoering van die partnerschapsovereenkomst

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Commissie visserij

48 À - Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder dimoxystrobin
en mancozeb

Ontwerpresolutie

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]



 

15:00 - 23:00     
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21 - Afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor
het begrotingsjaar 2017

Voorstel voor een besluit

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-
vrije zones" betreft

Ontwerpresoluties

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Debat: 26/11/2019)

19 À - Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0

Ontwerpresoluties

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - De rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia

Ontwerpresoluties

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - EU-initiatief inzake bestuivers

Ontwerpresoluties

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg

Ontwerpresoluties

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Verenigbaarheid van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur met het
voorstel van de Commissie voor een Europese Green Deal

Actualiteitendebat (artikel 162 van het Reglement)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Situatie van de Oeigoeren in China ("China Cables")

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

[2019/2945(RSP)]

43 À • De humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis

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

[2019/2952(RSP)]

De stemming vindt tijdens een volgende vergaderperiode plaats
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57 À • De situatie van de mensenrechten en de democratie in Nicaragua

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

[2019/2978(RSP)]

65 À • Gewelddadige onderdrukking van de recente protesten in Iran

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

[2019/2993(RSP)]

64 À • Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale
verminking

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2988(RSP)]

De stemming vindt plaats in februari 2020



Donderdag 19 december 2019

 

 

10:00 - 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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10:00 - 11:50 Debatten

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 16:00 Debatten

61 À • Schendingen van mensenrechten, waaronder godsdienstvrijheid, in Burkina
Faso

RC B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019,
B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Afghanistan, met name het vermeende seksuele misbruik van jongens in de
provincie Logar

RC B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019,
B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • De Russische wet inzake "buitenlandse agenten"

RC B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019,
B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(RSP)]

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

63 À - Herdenking van de Roemeense revolutie die dertig jaar geleden plaatsvond, in december 1989

Ontwerpresoluties

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Situatie van de Oeigoeren in China ("China Cables")

Ontwerpresoluties

RC B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - De situatie van de mensenrechten en de democratie in Nicaragua

Ontwerpresoluties

RC B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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65 À - Gewelddadige onderdrukking van de recente protesten in Iran

Ontwerpresoluties

RC B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019,
B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • Aankondiging van de USTR (handelsgezant van de Verenigde Staten) over een sectie
301-onderzoek naar de digitaledienstenbelasting

Verklaring van de Commissie

[2019/2979(RSP)]



 

 
Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 

Indieningstermijnen
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Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

 
 

Maandag 16 december 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Dinsdag 17 december 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Woensdag 18 december 2019

 

09:00 - 11:50
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Commissie (inclusief antwoorden) :30'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Vraagstellers (commissies) :5'

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

Leden :150'

PPE : 34' 30, S&D : 29' 30, Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

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'

Raad (inclusief antwoorden) :30'

Commissie (inclusief antwoorden) :50'

Vraagstellers (commissies) (2 x 5') :10'

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

Leden :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Voorzitter van de Europese Raad (inclusief antwoorden) :20'

Voorzitter van de Commissie (inclusief antwoorden) :5'

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

"Catch the eye" :5'

Leden :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30



15:00 - 23:00

 

 

Donderdag 19 december 2019

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Spreker actualiteitendebat :4'

Raad (inclusief antwoorden) :15'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:40'

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

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

Leden :254' 30

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 25' 30, ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:15'

Indieners van ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) :1'

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

Leden :45'

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

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

"Catch the eye" :5'

Leden :30' 30

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



Indieningstermijnen

 
 

Maandag 16 december 2019

 

 

Dinsdag 17 december 2019
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63 À • Herdenking van de Roemeense revolutie die dertig jaar geleden plaatsvond, in december 1989 -
Verklaring van de Commissie

- Ontwerpresoluties Maandag 16 december, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 17 december, 19:00

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

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

Woensdag 18 december, 16:00

19 À • Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0 - Mondelinge
vraag (O-000040/2019 - B9-0060/2019)

- Ontwerpresoluties Donderdag 12 december, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 16 december, 19:00

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

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

Dinsdag 17 december, 16:00

46 À • De rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia -
Verklaring van de Commissie

- Ontwerpresoluties Maandag 16 december, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 17 december, 12:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 17 december, 13:00

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

Dinsdag 17 december, 19:00

55 À • EU-strategie inzake handicaps na 2020 - Verklaring van de Commissie

Ontwerpresoluties

Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties

25 À • EU-initiatief inzake bestuivers - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Woensdag 11 december, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 16 december, 19:00

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

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

Dinsdag 17 december, 16:00



 

Woensdag 18 december 2019
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24 À • Het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg - Mondelinge vraag
(O-000042/2019 - B9-0062/2019)

- Ontwerpresoluties Donderdag 12 december, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 16 december, 19:00

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

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

Dinsdag 17 december, 16:00

48 À • Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder dimoxystrobin en
mancozeb - Ontwerpresolutie

- Amendementen Vrijdag 13 december, 13:00

40 À • Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-vrije
zones" betreft - Ontwerpresoluties

- Ontwerpresoluties Woensdag 11 december, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 16 december, 19:00

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

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

Dinsdag 17 december, 16:00

39 À • Situatie van de Oeigoeren in China ("China Cables") - Verklaring van de vicevoorzitter van de
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

- Ontwerpresoluties Maandag 16 december, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 17 december, 19:00

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

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

Woensdag 18 december, 16:00

43 À • De humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis - Verklaring van de
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid

Ontwerpresoluties

Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties

57 À • De situatie van de mensenrechten en de democratie in Nicaragua - Verklaring van de vicevoorzitter van de
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

- Ontwerpresoluties Maandag 16 december, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 17 december, 19:00

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

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

Woensdag 18 december, 16:00



 

Donderdag 19 december 2019

 

Aparte stemmingen - Stemmingen in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
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65 À • Gewelddadige onderdrukking van de recente protesten in Iran - Verklaring van de vicevoorzitter van de
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

- Ontwerpresoluties Dinsdag 17 december, 12:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Woensdag 18 december, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties zaterdag 18 januari, 14:00

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

Woensdag 18 december, 19:00

64 À • Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking - Verklaringen
van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Woensdag 5 februari, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 10 februari, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 10 februari, 20:00

61 À • Schendingen van mensenrechten, waaronder godsdienstvrijheid, in Burkina Faso

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

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

Woensdag 18 december, 13:00

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

Woensdag 18 december, 14:00

60 À • Afghanistan, met name het vermeende seksuele misbruik van jongens in de provincie Logar

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

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

Woensdag 18 december, 13:00

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

Woensdag 18 december, 14:00

62 À • De Russische wet inzake "buitenlandse agenten"

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

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

Woensdag 18 december, 13:00

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

Woensdag 18 december, 14:00

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

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

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

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

Woensdag 18 december, 19:00
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