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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 - 13:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

51 • De terugtrekking van het VK uit de Europese Unie

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2958(RSP)]

Gevolgd door één sprekersronde fracties

52 • De voorbereiding van de intergouvernementele conferentie op 10 en 11 december in
Marrakesh over het Mondiaal Pact van de VN inzake migratie

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2959(RSP)]

45 À • De situatie van vrouwen met een handicap

Mondelinge vraag

Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Commissie
De situatie van vrouwen met een handicap

[2018/2685(RSP)]

39 «««I - Toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en
vierwielers

Verslag: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of
driewielige voertuigen en vierwielers betreft

[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

23 «««I - Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of
andere wrede behandeling of bestraffing

Verslag: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot
de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (codificatie)

[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]

Commissie juridische zaken
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49 «««I - Nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van
Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan
aan andere acties in het kader van de nationale programma's

Verslag: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging
van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en
(EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de
nationale programma's

[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

21 ««« - De toetreding van Samoa tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten in
de Stille Oceaan

Aanbeveling: David Martin (A8-0376/2018)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van Samoa tot de
tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de
Stille Oceaan, anderzijds

[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]

Commissie internationale handel

44 « - Benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank

Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

Verslag over de voordracht voor de benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht van de Europese
Centrale Bank

[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

17 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering:
aanvraag EGF/2018/003 EL/Attica Uitgeverijen

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

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
van Griekenland – EGF/2018/003 EL/Attica Uitgeverijen)

[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]

Begrotingscommissie

40 À«««I - Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen

Verslag: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) 2016/399 wat betreft de regels die van toepassing zijn op de tijdelijke herinvoering van
het grenstoezicht aan de binnengrenzen

[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

20 À«««I - Gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten

Verslag: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in
de Gemeenschap

[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]

Commissie vervoer en toerisme
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48 À - Bezwaar op grond van artikel 106: natriumdichromaat

Ontwerpresoluties

B8-0548/2018

[2018/2929(RSP)]

37 À - Het Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader

Ontwerpresoluties

RC B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018

[2018/2900(RSP)]

(Debat: 23/10/2018)

27 À - De rol van de Duitse dienst voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende familiegeschillen

Ontwerpresolutie

B8-0546/2018

[2018/2856(RSP)]

(Debat: 15/11/2018)

43 À - WTO: de weg vooruit

Verslag: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

[2018/2084(INI)]

Commissie internationale handel

8 À - Verslag 2018 over Servië

Verslag: David McAllister (A8-0331/2018)

[2018/2146(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

5 À - Verslag 2018 over Kosovo

Verslag: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

[2018/2149(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

4 À - Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Verslag: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

[2018/2145(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

6 À - Verslag 2018 over Albanië

Verslag: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

[2018/2147(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

7 À - Verslag 2018 over Montenegro

Verslag: Charles Tannock (A8-0339/2018)

[2018/2144(INI)]

Commissie buitenlandse zaken
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13 À - Verdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU

Verslag: Wajid Khan (A8-0403/2018)

[2018/2117(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

45 À - De situatie van vrouwen met een handicap

Ontwerpresoluties

B8-0547/2018

[2018/2685(RSP)]
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