
17/04/18 619.992/OJ

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT

2014 2019

Zittingsdocument

AGENDA

Dinsdag 17 april 2018



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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09:00 - 10:00 Debatten

10:00 - 12:30 Debatten

13:00 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 23:00 Debatten

185 À • Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke
organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese
Unie bevorderen

Verklaring van de Commissie

[2018/2619(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

195 • Debat met de president van de Franse Republiek, Emmanuel Macron, over de
toekomst van Europa

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Libanon:
deelname van Libanon aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse
Zeegebied (het Prima-initiatief)

Aanbeveling: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake
wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Libanon,
waarin de voorwaarden voor de deelname van de Republiek Libanon aan het partnerschap voor onderzoek
en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld

[2017/0199(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

62 ««« - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritius: vangstmogelijkheden en
financiële tegenprestatie

Aanbeveling: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol tot vaststelling
van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius

[2017/0223(NLE)]

Commissie visserij

157 ««« - Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor
landbouwproducten

Aanbeveling: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting in de vorm van een
briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen inzake aanvullende
handelspreferenties voor landbouwproducten

[2017/0259(NLE)]

Commissie internationale handel
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177 - Een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen

Verslag: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

[2017/2116(INI)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

149 À«««I - Opname van broeikasgasemissies en verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik
en bosbouw in het klimaat- en energiekader

Verslag: Norbert Lins (A8-0262/2017)

[2016/0230(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

(Debat: 11/09/2017, stemming: 13/09/2017)

148 À«««I - Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de
Overeenkomst van Parijs te voldoen

Verslag: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

[2016/0231(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

(Debat: 13/06/2017, stemming: 14/06/2017)

181 À«««I - Statuut en financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

Verslag: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014
betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

[2017/0219(COD)]

Commissie constitutionele zaken

34 À«««I - Energieprestatie van gebouwen

Verslag: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

45 À - Uitvoering van het zevende milieuactieprogramma

Verslag: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

[2017/2030(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

187 À - Gendergelijkheid in de mediasector in de EU

Verslag: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

[2017/2210(INI)]

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

167 À - Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector

Ontwerpresoluties

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]
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35 À - Tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument
voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds

Verslag: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

[2017/2258(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

176 À - Het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden

Verslag: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

159 À - Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU

Verslag: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

193 À • Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere
migratie en inzake vluchtelingen

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

[2018/2642(RSP)]

214 • Situatie in Syrië

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

[2018/2673(RSP)]

210 À • Situatie in Rusland

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

[2018/2669(RSP)]

De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats

194 • Vooruitzichten op vrede op het Koreaanse schiereiland tegen de achtergrond van
recente ontwikkelingen

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

[2018/2643(RSP)]

211 À • Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en
gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije

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

[2018/2670(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats
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Einde van de gecombineerde behandeling
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38 À • Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse
herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020

Verslag: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU:
tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020

[2017/2280(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

19 ««« • Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië

Aanbeveling: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting
namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar
lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds

[2016/0367(NLE)]

Commissie buitenlandse zaken

21 • Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (resolutie)

Verslag: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van
de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de
Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds

[2017/2227(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

89 À • Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid

Verslag: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Verslag over de jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid

[2017/2010(INI)]

Commissie juridische zaken
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