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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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Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de

rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
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09:00 - 11:50 Debatten

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 16:00 Uitgebreide interpellaties

174 À • Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel

Verslag: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees
beschermingsbevel

[2016/2329(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

158 À • De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up

Mondelinge vraag

Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Commissie cultuur en onderwijs
Commissie
De uitvoering van het Bolognaproces - stand van zaken en follow-up

[2018/2571(RSP)]

205 À • Belarus

RC B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018,
B8-0204/2018

[2018/2661(RSP)]

206 À • Filipijnen

RC B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018,
B8-0206/2018, B8-0208/2018

[2018/2662(RSP)]

207 À • Situatie in de Gazastrook

RC B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018,
B8-0211/2018, B8-0212/2018

[2018/2663(RSP)]
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9 • Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de
rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

201 « - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot
inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief

Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

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 wat betreft de
verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief

[COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

41 À«««I - Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of
terrorismefinanciering

Verslag: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

15 À«««I - Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen,
onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd

Verslag: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

(Debat: 04/04/2017, stemming: 04/04/2017)

14 À«««I - Biologische productie en etikettering van biologische producten

Verslag: Martin Häusling (A8-0311/2015)

[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

202 À« - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

Verslag: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

[COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

183 À - Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - Europees
Parlement

Verslag: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar
2019

[2018/2001(BUD)]

Begrotingscommissie
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217 «««I - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese
bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien
wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken

Verslag: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende
Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien
wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken

[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater

190 À - Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján
Kuciak en van Martina Kušnírová

Ontwerpresoluties

B8-0186/2018

[2018/2628(RSP)]

(Debat: 14/03/2018)

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

Ontwerpresoluties

B8-0189/2018

[2018/2619(RSP)]

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

Ontwerpresoluties

B8-0194/2018, B8-0196/2018

[2018/2670(RSP)]

178 À - Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen

Verslag: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Commissie constitutionele zaken

73 À - Jaarverslag over het mededingingsbeleid

Verslag: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

[2017/2191(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

156 À - Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa

Ontwerpresoluties

B8-0188/2018, B8-0195/2018

[2017/2951(RSP)]

174 À - Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel

Verslag: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

[2016/2329(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid



 

15:00 - 16:00     Uitgebreide interpellaties
 

Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)
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158 À - De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up

Ontwerpresoluties

B8-0190/2018

[2018/2571(RSP)]

216 • O-000022/2018

B8-..../2018
[2018/2672(RSP)]
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