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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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08:30 - 11:50 Debatten

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

135 À • Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen

Verklaring van de Commissie

[2019/2683(RSP)]

Eén sprekersronde fracties

21 À«««I • Europees maritiem éénloketsysteem

Verslag: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn
2010/65/EU

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

18 À«««I • Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en
duurzaamheidsrisico's

Verslag: Paul Tang (A8-0363/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en
duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

130 À • China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden

RC B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019,
B8-0259/2019, B8-0260/2019

[2019/2690(RSP)]

131 À • Kameroen

RC B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019,
B8-0253/2019, B8-0254/2019

[2019/2691(RSP)]

132 À • Brunei

RC B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019,
B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019

[2019/2692(RSP)]
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9 • Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de
rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

120 « - Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en Denemarken

Verslag: Claude Moraes (A8-0192/2019)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust
van de Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en het Koninkrijk
Denemarken

[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

80 À«««I - Coördinatie van socialezekerheidsstelsels

Verslag: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

(Stemming: 11/12/2018)

72 À«««I - CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

Verslag: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

(Debat: 14/11/2018, stemming: 14/11/2018)

37 À«««I - Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

Verslag: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

(Debat: 24/10/2018, stemming: 25/10/2018)

98 À«««I - Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht

Verslag: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]

Commissie juridische zaken

75 À«««I - Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Verslag: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Commissie juridische zaken

(Stemming: 17/01/2019)

90 À«««I - Europees Defensiefonds

Verslag: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

(Debat: 11/12/2018, stemming: 12/12/2018)
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68 À«««I - Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties

Verslag: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

67 À«««I - Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties

Verslag: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

85 À«««I - InvestEU

Verslag: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

(Debat: 15/01/2019, stemming: 16/01/2019)

21 À«««I - Europees maritiem éénloketsysteem

Verslag: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

18 À«««I - Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's

Verslag: Paul Tang (A8-0363/2018)

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

40 À«««I - Persistente organische verontreinigende stoffen

Verslag: Julie Girling (A8-0336/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende
persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

(Debat: 14/11/2018, stemming: 15/11/2018)

43 À«««I - Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en
transactieregisters

Verslag: Werner Langen (A8-0181/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de
clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die
niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en
de vereisten voor transactieregisters

[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

(Debat: 11/06/2018, stemming: 12/06/2018)
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31 À«««I - Vergunningverlening aan CTP's en erkenning van CTP's uit derde landen

Verslag: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese
Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de
procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP's en de vereisten voor de
erkenning van CTP's uit derde landen

[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

100 À«««I - Bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten

Verslag: Anne Sander (A8-0437/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de
Verordeningen (EU) nr. 596/2014 en (EU) 2017/1129 wat de bevordering van het gebruik van mkb-
groeimarkten betreft

[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

106 À - Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht
van het Europees Parlement

Ontwerpresoluties

B8-0238/2019

[2019/2536(RSP)]

135 À - Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen

Ontwerpresoluties

B8-0241/2019

[2019/2683(RSP)]
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