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Dinsdag 22 oktober 2019



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 - 12:20 Debatten

12:30 - 14:30 STEMMINGEN

15:00 - 21:00 Debatten

15 • Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17-18 oktober

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2019/2721(RSP)]

27 • Beoordeling van de Commissie-Juncker

Verklaring van de voorzitter van de Commissie

[2019/2831(RSP)]

Gevolgd door één sprekersronde fracties

24 «««I - Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020)

Verslag: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1309/2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering
(2014-2020)

[2019/0180(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

21 «««I - Vismachtigingen voor vissersvaartuigen van de Unie in wateren van het Verenigd Koninkrijk en
visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie

Verslag: Chris Davies (A9-0014/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) 2017/2403 wat betreft vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het
Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren
van de Unie

[2019/0187(COD)]

Commissie visserij

22 ««« - Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in verband met de
terugtrekking van het VK uit de Unie

Aanbeveling: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Aanbeveling over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering
en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in verband met de terugtrekking van het
Verenigd Koninkrijk uit de Unie

[2019/0186(APP)]

Begrotingscommissie



 

15:00 - 21:00     
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25 À«««I - Toepassingsperioden van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502

Verslag: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

 (nog niet goedgekeurd)

16 À • Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen

Verslag: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Begrotingscommissie

10 • Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Verslag: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

11 • Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad

Verslag: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling II - Europese Raad en Raad

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

35 • Vooruitgang boeken met de horizontale antidiscriminatierichtlijn

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2877(RSP)]

36 À • Stand van zaken in verband met de openbaarmaking van informatie over de
winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren - openbare
verslaglegging per land

Verklaring van de Raad

[2019/2882(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats
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