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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

646.106/OJ 646.106/OJ

Maandag 13 januari 2020 1

17:00 - 23:00 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

Verwoestende bosbranden in Australië en andere extreme weersomstandigheden als gevolg van de
klimaatverandering - Verklaring van de Commissie 1

Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en de gevolgen ervan voor het vrije verkeer - Verklaring
van de Commissie 1

Universele oplader voor mobiele radioapparatuur - Verklaring van de Commissie 1

Loonkloof tussen mannen en vrouwen - Verklaring van de Commissie 1

"Housing First" als spoedmaatregel om de situatie van daklozen in Europa aan te pakken - Verklaring van de
Commissie 1

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

Dinsdag 14 januari 2020 2

09:00 - 13:00 2

[DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG] Presentatie van het programma van de activiteiten van het
Kroatische voorzitterschap - Verklaringen van de Raad en de Commissie 2

Uitvoering van en toezicht op de bepalingen over burgerrechten in het terugtrekkingsakkoord van het VK -
Verklaringen van de Raad en de Commissie 2

15:00 - 23:00 2

Plan voor duurzame investeringen, fonds voor een rechtvaardige transitie en routekaart voor een sociaal
Europa - Verklaring van de Commissie 2

Situatie in Iran en Irak na de recente escalaties - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 2

Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op
dit gebied  - Verslag: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019) 2

Gezamenlijk debat - GBVB en GVDB (artikel 36 VEU) 3

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid  - Verslag:
David McAllister (A9-0054/2019) 3

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid  - Verslag:
Arnaud Danjean (A9-0052/2019) 3

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

Situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement
(parlementaire coup) - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 3

Woensdag 15 januari 2020 4

09:00 - 11:50 4

Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa 4

12:00 - 12:30 Plechtige vergadering 4

Toespraak door Zijne Majesteit Abdoellah II, koning van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië 4



Inhoud

646.106/OJ 646.106/OJ

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 4

Aantal leden van de commissies 4

Protocol tussen de EU, IJsland en Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor
rechtshandhavingsdoeleinden betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die
verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen
wordt ingediend  - Aanbeveling: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019) 4

Overeenkomst tussen de EU en China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten  - Aanbeveling: Tomasz
Piotr Poręba (A9-0041/2019) 4

Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen  -
Verslag: Inese Vaidere (A9-0055/2019) 5

De Europese Green Deal - Ontwerpresoluties 5

Uitvoering van en toezicht op de bepalingen over burgerrechten in het terugtrekkingsakkoord van het VK -
Ontwerpresolutie 5

Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op
dit gebied  - Verslag: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019) 5

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid  - Verslag: David
McAllister (A9-0054/2019) 5

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid  - Verslag: Arnaud
Danjean (A9-0052/2019) 5

Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa - Ontwerpresoluties 5

15:00 - 23:00 6

Vertekening van de Europese geschiedenis en herdenking van de Tweede Wereldoorlog - Actualiteitendebat
(artikel 162 van het Reglement) 6

Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Hongarije -
Verklaringen van de Raad en de Commissie 6

Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Polen - Verklaringen
van de Raad en de Commissie 6

De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en
mogelijke belangenconflicten - Verklaringen van de Raad en de Commissie 6

COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) - Verklaring van de Commissie 6

De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018  - Verslag: Peter Jahr (A9-0032/2019) 6

Hervorming van de algemene beginselen van de comitéprocedure - Verklaring van de Commissie 6

Donderdag 16 januari 2020 7

09:00 - 11:50 7

Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de
overheid voorkomen - Mondelinge vraag (O-000048/2019 - B9-0001/20) 7

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144
van het Reglement) 7

Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting 7

Nigeria, met name de recente terreuraanslagen 7

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 7

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
(artikel 144 van het Reglement) 7

Situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement
(parlementaire coup) - Ontwerpresoluties 7

Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1 van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije -
Ontwerpresolutie 7

COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) - Ontwerpresolutie 8

De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018  - Verslag: Peter Jahr (A9-0032/2019) 8

Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de
overheid voorkomen - Ontwerpresoluties 8



Inhoud

646.106/OJ 646.106/OJ

15:00 - 16:00 8

Illegale 3D-geprinte voorwerpen - Mondelinge vraag (O-000002/2020 - B9-0002/20) 8

Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 10

Indieningstermijnen 12



Maandag 13 januari 2020

 

 

17:00 - 23:00     

1 1Maandag 13 januari 2020

646.106/OJ 646.106/OJ

17:00 - 23:00 Debatten

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

66 • Verwoestende bosbranden in Australië en andere extreme weersomstandigheden als
gevolg van de klimaatverandering

Verklaring van de Commissie

[2020/2504(RSP)]

42 • Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en de gevolgen ervan voor het
vrije verkeer

Verklaring van de Commissie

[2019/2985(RSP)]

47 À • Universele oplader voor mobiele radioapparatuur

Verklaring van de Commissie

[2019/2983(RSP)]

De stemming vindt tijdens een volgende vergaderperiode plaats

35 À • Loonkloof tussen mannen en vrouwen

Verklaring van de Commissie

[2019/2870(RSP)]

De stemming zal plaatsvinden tijdens januari II

54 • "Housing First" als spoedmaatregel om de situatie van daklozen in Europa aan te
pakken

Verklaring van de Commissie

[2019/3013(RSP)]

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



Dinsdag 14 januari 2020

 

 

09:00 - 13:00     

 

15:00 - 23:00     

2 2Dinsdag 14 januari 2020

646.106/OJ 646.106/OJ

09:00 - 13:00 Debatten

15:00 - 23:00 Debatten

23 • [DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG] Presentatie van het programma van de
activiteiten van het Kroatische voorzitterschap

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2959(RSP)]

65 À • Uitvoering van en toezicht op de bepalingen over burgerrechten in het
terugtrekkingsakkoord van het VK

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2505(RSP)]

De stemming vindt op woensdag plaats.

55 • Plan voor duurzame investeringen, fonds voor een rechtvaardige transitie en
routekaart voor een sociaal Europa

Verklaring van de Commissie

[2019/3014(RSP)]

64 • Situatie in Iran en Irak na de recente escalaties

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

[2020/2506(RSP)]

11 À • Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid
van de Europese Unie op dit gebied

Verslag: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Verslag over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese
Unie op dit gebied - jaarverslag 2018

[2019/2125(INI)]

Commissie buitenlandse zaken



Gezamenlijk debat - GBVB en GVDB (artikel 36 VEU)

 
Einde van het gezamenlijk debat

3 3Dinsdag 14 januari 2020

646.106/OJ 646.106/OJ

10 À • Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid

Verslag: David McAllister (A9-0054/2019)

Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid - jaarverslag

[2019/2136(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

12 À • Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en
defensiebeleid

Verslag: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
- jaarverslag

[2019/2135(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

33 • Situatie in Libië

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

[2019/2984(RSP)]

63 À • Situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van
het nieuwe parlement (parlementaire coup)

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

[2020/2507(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats



Woensdag 15 januari 2020

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Plechtige vergadering

 

12:30 - 14:30     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

4 4Woensdag 15 januari 2020

646.106/OJ 646.106/OJ

09:00 - 11:50 Debatten

12:00 - 12:30 Plechtige vergadering

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 23:00 Debatten

53 À • Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van
Europa

[2019/2990(RSP)]

51 • Toespraak door Zijne Majesteit Abdoellah II, koning van het Hasjemitisch
Koninkrijk Jordanië

[2019/2962(RSP)]

70 À - Aantal leden van de commissies

B9-0039/2020

[2020/2512(RSO)]

31 ««« - Protocol tussen de EU, IJsland en Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor
rechtshandhavingsdoeleinden betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de
staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland
of in Noorwegen wordt ingediend

Aanbeveling: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol tussen de
Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor
rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland
en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat
die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in
Noorwegen wordt ingediend

[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

29 ««« - Overeenkomst tussen de EU en China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Aanbeveling: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China inzake bepaalde
aspecten van luchtdiensten

[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]

Commissie vervoer en toerisme



5 5Woensdag 15 januari 2020

646.106/OJ 646.106/OJ

13 À« - Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen

Verslag: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de
special regeling voor kleine ondernemingen

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 -  - 13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

37 À - De Europese Green Deal

Ontwerpresoluties

RC B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020,
B9-0045/2020, B9-0046/2020

[2019/2956(RSP)]

(Debat: 11/12/2019)

65 À - Uitvoering van en toezicht op de bepalingen over burgerrechten in het terugtrekkingsakkoord van het
VK

Ontwerpresolutie

B9-0031/2020

[2020/2505(RSP)]

11 À - Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese
Unie op dit gebied

Verslag: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

[2019/2125(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

10 À - Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Verslag: David McAllister (A9-0054/2019)

[2019/2136(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

12 À - Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

Verslag: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

[2019/2135(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

53 À - Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa

Ontwerpresoluties

B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

[2019/2990(RSP)]



15:00 - 23:00     
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58 • Vertekening van de Europese geschiedenis en herdenking van de Tweede
Wereldoorlog

Actualiteitendebat (artikel 162 van het Reglement)

[2019/3016(RSP)]

41 • Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking
tot Hongarije

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2986(RSP)]

69 • Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking
tot Polen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2510(RSP)]

40 À • De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik
van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2987(RSP)]

De stemming vindt plaats in februari

14 À • COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020)

Verklaring van de Commissie

[2019/2824(RSP)]

32 À • De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018

Verslag: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Verslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman – jaarverslag 2018

[2019/2134(INI)]

Commissie verzoekschriften

57 • Hervorming van de algemene beginselen van de comitéprocedure

Verklaring van de Commissie

[2019/2974(RSP)]



Donderdag 16 januari 2020

 

 

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

7 7Donderdag 16 januari 2020

646.106/OJ 646.106/OJ

09:00 - 11:50 Debatten

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 16:00 Debatten

15 À • Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na
uitdiensttreding bij de overheid voorkomen

Mondelinge vraag

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie
Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij
de overheid voorkomen

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting

RC B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020,
B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigeria, met name de recente terreuraanslagen

RC B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020,
B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

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

63 À - Situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe
parlement (parlementaire coup)

Ontwerpresoluties

RC B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020,
B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1 van het VEU, met betrekking tot Polen en
Hongarije

Ontwerpresolutie

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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14 À - COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020)

Ontwerpresolutie

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018

Verslag: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Commissie verzoekschriften

15 À - Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding
bij de overheid voorkomen

Ontwerpresoluties

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • Illegale 3D-geprinte voorwerpen

Mondelinge vraag

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Commissie juridische zaken
Commissie
Illegale 3D-geprinte voorwerpen

[2019/2964(RSP)]



 

 
Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 

Indieningstermijnen
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Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

 
 

Maandag 13 januari 2020

 

17:00 - 23:00

 

 

Dinsdag 14 januari 2020

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 23:00

 

 

Woensdag 15 januari 2020

 

09:00 - 11:50

 

10 10Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

646.106/OJ 646.106/OJ

Commissie (inclusief antwoorden) :50'

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

Leden :150' 30

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

Raad (inclusief antwoorden) :25'

Commissie (inclusief antwoorden) :25'

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

Leden :120'

PPE : 27', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 12' 30, ID : 12', ECR : 10' 30, GUE/NGL : 7' 30, NI : 10'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:45'

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteur voor advies :1'

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

Leden :255'

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 26', ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Raad (inclusief antwoorden) :5'

Commissie (inclusief antwoorden) :5'

"Catch the eye" :5'

Leden :105' 30

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 8' 30



15:00 - 23:00

 

 

Donderdag 16 januari 2020

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

11 11Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

646.106/OJ 646.106/OJ

Raad (inclusief antwoorden) :35'

Commissie (inclusief antwoorden) :60'

Ombudsman :10'

Rapporteur :6'

Spreker actualiteitendebat :4'

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

Leden :227' 30

PPE : 49', S&D : 42', Renew : 30' 30, Verts/ALE : 24', ID : 23' 30, ECR : 21', GUE/NGL : 17', NI : 20' 30

Vraagsteller (commissie) :5'

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

"Catch the eye" :5'

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

"Catch the eye" (artikel 144 van het Reglement) (2 x 2') :4'

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) :5'

Vraagsteller (commissie) :5'

"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'
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47 À • Universele oplader voor mobiele radioapparatuur - Verklaring van de Commissie

Ontwerpresoluties

Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties

35 À • Loonkloof tussen mannen en vrouwen - Verklaring van de Commissie

- Ontwerpresoluties Woensdag 22 januari, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 27 januari, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 27 januari, 14:00

65 À • Uitvoering van en toezicht op de bepalingen over burgerrechten in het terugtrekkingsakkoord van het
VK - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresolutie Donderdag 9 januari, 16:00

- Amendementen op de ontwerpresolutie Maandag 13 januari, 19:00

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

Dinsdag 14 januari, 16:00

11 À • Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie
op dit gebied  - Verslag: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Amendementen Woensdag 8 januari, 13:00

10 À • Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid  - Verslag:
David McAllister (A9-0054/2019)

- Amendementen Woensdag 8 januari, 13:00

12 À • Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid  - Verslag:
Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

- Amendementen Woensdag 8 januari, 13:00

63 À • Situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement
(parlementaire coup) - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

- Ontwerpresoluties Maandag 13 januari, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 14 januari, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 14 januari, 20:00

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

Woensdag 15 januari, 16:00



Woensdag 15 januari 2020

 

 

Donderdag 16 januari 2020
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53 À • Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa

- Ontwerpresoluties Donderdag 9 januari, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 13 januari, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 13 januari, 20:00

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

Dinsdag 14 januari, 16:00

70 À • Aantal leden van de commissies

- Voorstel voor een besluit Donderdag 9 januari, 16:00

- Amendementen Maandag 13 januari, 19:00

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

Dinsdag 14 januari, 16:00

13 À • Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen  -
Verslag: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

- Vaststelling indieningstermijnen Vrijdag 31 december, 12:00

37 À • De Europese Green Deal - Ontwerpresoluties

- Ontwerpresoluties Vrijdag 10 januari, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 14 januari, 12:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 14 januari, 13:00

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

Dinsdag 14 januari, 19:00

40 À • De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en
mogelijke belangenconflicten - 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

14 À • COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) - Verklaring van de Commissie

- Ontwerpresolutie Donderdag 9 januari, 13:00

- Amendementen op de ontwerpresolutie Maandag 13 januari, 19:00

32 À • De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018  - Verslag: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- Amendementen Woensdag 8 januari, 13:00

15 À • Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij
de overheid voorkomen - Mondelinge vraag (O-000048/2019 - B9-0001/20)

- Ontwerpresoluties Maandag 13 januari, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 14 januari, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 14 januari, 20:00

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

Woensdag 15 januari, 16:00
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60 À • Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 13 januari, 20:00

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

Woensdag 15 januari, 13:00

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

Woensdag 15 januari, 14:00

62 À • Nigeria, met name de recente terreuraanslagen

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 13 januari, 20:00

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

Woensdag 15 januari, 13:00

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

Woensdag 15 januari, 14:00

71 À • Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1 van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije
- Ontwerpresolutie

- Ontwerpresolutie Maandag 13 januari, 19:00

- Amendementen op de ontwerpresolutie Dinsdag 14 januari, 19:00

- Teksten die dinsdag in stemming worden gebracht Vrijdag 10 januari, 12:00

- Teksten die woensdag in stemming worden gebracht Maandag 13 januari, 19:00

- Teksten die donderdag in stemming worden gebracht Dinsdag 14 januari, 19:00

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

Woensdag 15 januari, 19:00
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