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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 - 11:20 Debatten

11:30 - 12:00 Plechtige vergadering

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 23:00 Debatten

23 • Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 18-19 oktober 2018

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2771(RSP)]

64 • Toespraak van Milo Đukanović, President van Montenegro

76 - Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos

Verslag: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos

[2018/2069(IMM)]

Commissie juridische zaken

59 «««I - Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten
zijn van een visum en derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld

Verslag: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten
zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld
(codificatie)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Commissie juridische zaken

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

Aanbeveling: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

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

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie
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75 ««« - Luchtvervoersovereenkomst EU-Canada

Aanbeveling: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de
Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Canada
anderzijds

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Commissie vervoer en toerisme

73 « - Opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van
Lugano in het douanegebied van de Unie

Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en
2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren
van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van
Richtlijn 2008/118/EG

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

56 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2018/001 NL/Financiële dienstverlening

Verslag: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de
beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2018/001 NL/Financiële dienstverlening

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Begrotingscommissie

17 À«««I - Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten

Verslag: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende
marktsituatie

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Commissie cultuur en onderwijs

57 À - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2018: Annulering van de reserve in verband met de steun
voor Turkije uit het  instrument voor pretoetredingssteun en versterking van het Europees
nabuurschapsinstrument en van de humanitaire hulp voor dringende andere maatregelen

Verslag: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2018, afdeling
III – Commissie: Annulering van de reserve in verband met de steun voor Turkije uit het  instrument voor
pretoetredingssteun (IPA II), versterking van het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en van de
humanitaire hulp voor dringende andere maatregelen, en wijziging van de lijst van het aantal ambten van het
Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) in het kader van het WiFi4EU-initiatief

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Begrotingscommissie
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48 À • De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale
bedrijven met betrekking tot de mensenrechten

Mondelinge vragen

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Commissie internationale handel
Commissie buitenlandse zaken
Raad
De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot
de mensenrechten

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Commissie internationale handel
Commissie buitenlandse zaken
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid
De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot
de mensenrechten

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Commissie internationale handel
Commissie buitenlandse zaken
Commissie
De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot
de mensenrechten

[2018/2763(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

70 • EU-steun aan UNRWA na de intrekking van de financiële steun van de VS aan
UNRWA

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

[2018/2852(RSP)]

71 À • De situatie in Jemen

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

[2018/2853(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

66 À«««I • Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

Verslag: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en voor nieuwe lichte
bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-
emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr.
715/2007 (herschikking)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid



Gecombineerde behandeling - Btw-regels

 
Einde van de gecombineerde behandeling
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15 « • Harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel

Verslag: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn
2006/112/EG wat betreft harmonisering en vereenvoudiging van bepaalde regels in
het btw-stelsel en tot invoering van het definitieve stelsel voor de belastingheffing in
het handelsverkeer tussen de lidstaten

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

11 À« • Btw-tarieven

Verslag: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn
2006/112/EG wat de btw-tarieven betreft

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

89 À • De opkomst van neofascistisch geweld in Europa

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2869(RSP)]

De stemming vindt plaats in oktober II

47 • Ontnemen van het stemrecht in de EU

Mondelinge vragen

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Commissie verzoekschriften
Raad
Het ontnemen van stemrecht in de EU

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Commissie verzoekschriften
Commissie
Het ontnemen van stemrecht in de EU

[2018/2767(RSP)]
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