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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 - 12:30     Plechtige vergadering

 

12:30 - 14:30     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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09:00 - 11:50 Debatten

12:00 - 12:30 Plechtige vergadering

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 23:00 Debatten

11 • Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 12 en 13 december
2019

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2722(RSP)]

26 • Toespraak van Oleg Sentsov, winnaar van de Sacharovprijs 2018

17 ««« - Overeenkomst EU-Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en
bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de associatieovereenkomst EU-Oekraïne

Aanbeveling: Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Commissie internationale handel

44 « - Wijziging btw- en accijnsregels wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader

Verslag: Paul Tang (A9-0034/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn
2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het
Uniekader

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

28 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Joëlle Elvinger

Verslag: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Verslag over de benoeming van Joëlle Elvinger tot lid van de Rekenkamer

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Commissie begrotingscontrole

29 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - François Roger Cazala

Verslag: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Verslag over de benoeming van François Roger Cazala tot lid van de Rekenkamer

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Commissie begrotingscontrole



 

15:00 - 23:00     
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30 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Alex Brenninkmeijer

Verslag: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Verslag over de benoeming van Alex Brenninkmeijer tot lid van de Rekenkamer

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Commissie begrotingscontrole

31 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Nikolaos Milionis

Verslag: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Verslag over de benoeming van Nikolaos Milionis tot lid van de Rekenkamer

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Commissie begrotingscontrole

32 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Klaus-Heiner Lehne

Verslag: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Verslag over de benoeming van Klaus-Heiner Lehne tot lid van de Rekenkamer

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Commissie begrotingscontrole

35 À - Kinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het
kind

Ontwerpresoluties

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Debat: 13/11/2019)

20 • Begrotingsprocedure 2020: gemeenschappelijk ontwerp

Verslag: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Verslag over het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese
Unie voor het begrotingsjaar 2020, goedgekeurd door het bemiddelingscomité in het kader
van de begrotingsprocedure

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité in het kader van de
begrotingsprocedure

49 • EU-reactie op extreme meteorologische gebeurtenissen en de gevolgen daarvan: hoe
kunnen wij de stedelijke gebieden in Europa en het cultureel erfgoed daarin
beschermen?

Verklaring van de Commissie

[2019/2932(RSP)]

48 À • Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder
meer wat "lgbti-vrije zones" betreft

Verklaring van de Commissie

[2019/2933(RSP)]

De stemming vindt plaats in december



3 3Dinsdag 26 november 2019

645.169/OJ 645.169/OJ

33 À • Maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO
over het Airbusgeschil aan te pakken

Verklaring van de Commissie

[2019/2895(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

42 À • De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie

Verklaring van de Commissie

[2019/2918(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats
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