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

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 17:30 Debatten

17:30 - 23:00 Debatten

25 À • Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van
het Parlement met betrekking tot een akkoord

Interimverslag: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez
(A8-0358/2018)

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het
Parlement met betrekking tot een akkoord

[2018/0166R(APP)]

Begrotingscommissie

De stemming vindt op woensdag plaats.

32 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan
Letland

Verslag: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

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 bijstand aan Letland

[COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)]

Begrotingscommissie

22 - EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs

Verslag: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

[2018/2081(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

14 À«««I - Energie-efficiëntie

Verslag: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

[COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

(Debat: 15/01/2018, stemming: 17/01/2018)

15 À«««I - Governance van de energie-unie

Verslag: Michèle Rivasi, Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

[COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Commissie industrie, onderzoek en energie

(Debat: 15/01/2018, stemming: 17/01/2018)



 

15:00 - 17:30     

 

17:30 - 23:00     
 
Gecombineerde behandeling - Associatieovereenkomsten van de EU met Georgië en

Moldavië
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16 À«««I - Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Verslag: José Blanco López (A8-0392/2017)

[COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

(Debat: 15/01/2018, stemming: 17/01/2018)

40 À«««I - Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze
bestanden exploiteren

Verslag: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

[COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)]

Commissie visserij

39 À - De rechtsstaat in Roemenië

Ontwerpresolutie

B8-0522/2018

[2018/2844(RSP)]

(Debat: 03/10/2018)

35 À - Minimumnormen voor minderheden in de EU

Verslag: József Nagy (A8-0353/2018)

[2018/2036(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

23 À - Digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie

Verslag: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

[2018/2083(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

67 • Debat met de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, over de toekomst van Europa

[2018/2733(RSP)]

57 À • Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië

Verslag: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië

[2017/2282(INI)]

Commissie buitenlandse zaken



 
Einde van de gecombineerde behandeling
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58 À • Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië

Verslag: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en
Moldavië

[2017/2281(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

13 • Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB

Verslag: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Verslag over wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB

[2018/2157(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

38 À«««I • Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de
goede werking van de interne markt

Verslag: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een
doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne
markt

[COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

76 • Reglementering van virtuele valuta en initial coin offerings

Verklaring van de Commissie

[2018/2923(RSP)]

75 • Steun van de EU-lidstaten voor het Mondiaal Pact van de VN inzake migratie

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2924(RSP)]

12 À • Humanitaire visa

Verslag: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende humanitaire visa

[2017/2270(INL)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
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