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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 - 11:30     

 

12:00 - 12:30     Plechtige vergadering

 

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

12:00 - 12:30 Plechtige vergadering

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 23:00 Debatten

65 • Debat met de premier van Luxemburg,  Xavier Bettel, over de toekomst van Europa

[2018/2622(RSP)]

54 • Toespraak van Juan Manuel Santos Calderón, president van de Republiek Colombia

51 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan
Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal

Verslag: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan
Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal

[COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)]

Begrotingscommissie

50 - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 in samenhang met het voorstel voor de
beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Griekenland,
Spanje, Frankrijk en Portugal

Verslag: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 van de
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van
middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk
en Portugal

[08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)]

Begrotingscommissie

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)

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

Commissie internationale handel

55 À - Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering -
aanvraag EGF/2018/000 TA 2018 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag
EGF/2018/000 TA 2018 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie)

[COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)]

Begrotingscommissie
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67 À - Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)

B8-0232/2018

[2018/2698(RSP)]

68 À - Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603,
en genetisch gemodificeerde mais die twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen 1507,
59122, MON 810 en NK603 (D056123) combineert

B8-0233/2018

[2018/2699(RSP)]

73 À - Conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt

Verslag: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

[2017/2129(INI)]

Commissie visserij

69 À - De toekomst van voedsel en landbouw

Verslag: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

[2018/2037(INI)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

20 À - Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"

Verslag: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

[2016/2018(INI)]

Commissie juridische zaken

Commissie constitutionele zaken

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

Ontwerpresoluties

B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018

[2018/2714(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)

[2018/2017(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 113 van het Reglement

22 À - Jaarverslag over de werking van het Schengengebied

Verslag: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

[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)

[2016/2328(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid



 

15:00 - 23:00     
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45 À - Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid

Verslag: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

[2017/2070(INI)]

Commissie internationale handel

66 • Waarden van de EU en verspreiding van corruptie en misdaad door middel van
gouden visa

Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)

[2018/2676(RSP)]

77 À«««I • Uniemechanisme voor civiele bescherming

Verslag: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele
bescherming

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

30 • Manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het EU-
rechtskader

Verslag: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over manipulatie van de kilometerstand bij
motorvoertuigen: herziening van het wettelijk kader van de EU

[2017/2064(INL)]

Commissie vervoer en toerisme

61 • Uitbreiding van het toepassingsgebied van hoofdstuk I van de verordening Brussel
IIbis naar geregistreerde partnerschappen (herschikking)

Mondelinge vraag

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (O-000027/2018 - B8-0023/2018)
Commissie juridische zaken
Commissie
Uitbreiding van het toepassingsgebied van hoofdstuk I van de verordening Brussel IIbis naar
geregistreerde partnerschappen (herschikking)

[2018/2551(RSP)]

64 • De effecten van verplaatsing van activiteiten voor werknemers en regio's

Verklaring van de Commissie

[2018/2674(RSP)]

87 • Gebruik van IPA-middelen in Turkije

Verklaring van de Commissie

[2018/2716(RSP)]
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37 À • Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en
vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020

Verslag: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het gezamenlijk werkdocument (SWD(2015)0182)
- Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: Het leven van meisjes en vrouwen
veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020

[2017/2012(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

17 À • Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Verslag over de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren

[2017/2259(INI)]

Commissie cultuur en onderwijs

25 À • Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp

Verslag: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Verslag over de uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG)

[2017/2087(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
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