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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 = ??5022??

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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09:00 - 12:20 Debatten

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 23:00 Debatten

63 • Herdenking van de bevrijding 70 jaar geleden van Auschwitz

Verklaring van de Voorzitter

[2014/3015(RSP)]

17 • Balans van het Italiaanse voorzitterschap

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2014/2855(RSP)]

20 À«««II • Mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's te beperken of te verbieden

Aanbeveling voor de tweede lezing: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing
met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de
teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun grondgebied te beperken of
te verbieden

[2010/0208(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

10 ««« - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Sao Tomé en Principe:
vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie

Aanbeveling: João Ferreira (A8-0061/2014)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese
Unie van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is
voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Democratische
Republiek Sao Tomé en Principe

[2014/0115(NLE)]

Commissie visserij

11 ««« - Overeenkomst tussen de EU en de Seychellen inzake de toegang voor vissersvaartuigen tot de wateren
van Mayotte

Aanbeveling: Alain Cadec (A8-0055/2014)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de
overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen inzake de toegang voor
vissersvaartuigen die de vlag van de Seychellen voeren tot de onder de jurisdictie van de Europese Unie
vallende wateren en mariene biologische rijkdommen van Mayotte

[2014/0079(NLE)]

Commissie visserij
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26 ««« - Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EG/Tunesië teneinde rekening te houden met de
toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU

Aanbeveling: Elmar Brok (A8-0049/2014)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en
haar lidstaten, van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds,
teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese
Unie

[2009/0174(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

81 • Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de tenuitvoerlegging
van het witboek uit 2011 inzake vervoer: balans en stappenplan voor duurzame mobiliteit

Artikel 137 van het Reglement

20 À«««II - Mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's te beperken of te verbieden

Aanbeveling voor de tweede lezing: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

[2010/0208(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

12 À«««I - Bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the
Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)

Verslag: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1343/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 tot
vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries
Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)

[2014/0213(COD)]

Commissie visserij

18 • Conclusies van de vergadering van de Europese Raad (18 december 2014)

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2014/2854(RSP)]

67 À • Situatie in Lybië

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

[2014/3018(RSP)]

De stemming vindt donderdag plaats

74 • Recente mensensmokkelincidenten in de Middellandse Zee

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2015/2507(RSP)]

76 • Vrouwen in raden van bestuur

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2015/2509(RSP)]
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77 • Europese maatregelen ter bestrijding van georganiseerde misdaad en corruptie

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2015/2510(RSP)]

78 • Toezicht op advocaten in de EU

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2015/2511(RSP)]
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