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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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09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Plechtige vergadering

 

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

12:00 - 12:30 Plechtige vergadering

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 23:00 Debatten

85 À • Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2714(RSP)]

De stemming vindt op woensdag plaats

76 À«««I • Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

Verslag: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16
december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het
verrichten van diensten

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

46 • Toespraak van Alpha Condé, president van de Republiek Guinee

100 • Verlenging van het mandaat van de Bijzondere Commissie terrorisme

Artikel 197 van het Reglement

70 «««I - Bandbreedtes voor de visserijsterfte en het vrijwaringsniveau voor bepaalde haringbestanden in de
Oostzee

Verslag: Alain Cadec (A8-0149/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de bandbreedtes voor de visserijsterfte en het vrijwaringsniveau
voor bepaalde haringbestanden in de Oostzee

[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]

Commissie visserij

72 «««I - Statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie)

Verslag: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie)

[COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)]

Commissie juridische zaken
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26 ««« - Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de EU,
Zwitserland, Noorwegen en Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties

Aanbeveling: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van een overeenkomst in de vorm
van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de cumulatie van de
oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de Republiek
Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties

[05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)]

Commissie internationale handel

16 ««« - Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de EU,
Zwitserland, Noorwegen en Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties

Aanbeveling: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van een overeenkomst in de vorm
van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen inzake de cumulatie van de
oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de Republiek
Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties

[05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)]

Commissie internationale handel

32 « - Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen betreffende administratieve samenwerking, bestrijding
van fraude en invordering van schuldvorderingen op het gebied van de btw

Verslag: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting namens de Europese Unie van de
overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende administratieve
samenwerking, bestrijding van fraude en invordering van schuldvorderingen op het gebied van de btw

[COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

27 - Optimalisering van de waardeketen in de visserijsector van de EU

Verslag: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

[2017/2119(INI)]

Commissie visserij

14 - Tenuitvoerlegging van de GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van
2013

Verslag: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

[2017/2088(INI)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

42 À«««I - Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden
exploiteren

Verslag: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Commissie visserij

(Debat: 13/09/2017, stemming: 14/09/2017)

76 À«««I - Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

Verslag: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
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43 À«««I - Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale
organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan

Verslag: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale
organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (SPRFMO)

[COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)]

Commissie visserij

(Debat: 15/01/2018, stemming: 16/01/2018)

12 À - Duurzame financiering

Verslag: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

[2018/2007(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

10 À - Het EU-scorebord voor justitie 2017

Verslag: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

[2018/2009(INI)]

Commissie juridische zaken

90 • De situatie in de Gazastrook en de status van Jeruzalem

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

[2018/2719(RSP)]

82 À • De situatie in Nicaragua

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

[2018/2711(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

78 • Invoerheffingen van de VS in de staal- en aluminiumsector en het antwoord van de
EU

Verklaring van de Commissie

[2018/2697(RSP)]

11 À • Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger over Libië

Verslag: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over Libië

[2018/2017(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 113 van het Reglement
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22 À • Jaarverslag over de werking van het Schengengebied

Verslag: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Verslag over het jaarverslag over de werking van het Schengengebied

[2017/2256(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

53 À • Minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van
slachtoffers van strafbare feiten

Verslag: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van
minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers
van strafbare feiten

[2016/2328(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

91 À«««II • Bescherming tegen invoer met dumping en subsidiëring uit landen die geen lid zijn
van de EU

Aanbeveling voor de tweede lezing: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in
eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende
beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de
Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer
met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Commissie internationale handel

45 À • Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid

Verslag: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid

[2017/2070(INI)]

Commissie internationale handel
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