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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



Inhoud

Inhoud
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Maandag 21 oktober 2019 1

17:00 - 23:00 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

De gevolgen van het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook - Verklaring van de Commissie 1

Het gevaar van gewelddadig rechts-extremisme (in het licht van de recente gebeurtenissen in Halle,
Duitsland) - Verklaring van de Commissie 1

Criminalisering van seksuele voorlichting in Polen - Verklaring van de Commissie 1

De stormen in Europa – met name de hevige regenbuien in Spanje en de orkaan op de Azoren (Portugal) -
Verklaring van de Commissie 1

Redevoeringen van één minuut (artikel 172 van het Reglement) 1

Dinsdag 22 oktober 2019 2

09:00 - 12:20 2

Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17-18 oktober - Verklaringen van de Europese
Raad en de Commissie 2

Beoordeling van de Commissie-Juncker - Verklaring van de voorzitter van de Commissie 2

12:30 - 14:30 STEMMINGEN 2

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020)  - Verslag: Vilija Blinkevičiūtė
(A9-0015/2019) 2

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) 2

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) 2

Toepassingsperioden van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502  - Verslag: Karima
Delli 3

15:00 - 21:00 3

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen  - Verslag: Monika Hohlmeier, Eider
Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019) 3

Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)  - Verslag: Petri Sarvamaa
(A9-0011/2019) 3

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad  - Verslag: Isabel García Muñoz
(A9-0010/2019) 3

Vooruitgang boeken met de horizontale antidiscriminatierichtlijn - Verklaringen van de Raad en de
Commissie 3

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 3

Woensdag 23 oktober 2019 4

09:00 - 11:50 4

De Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan - Verklaring van de
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid 4



Inhoud
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12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 4

Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 - alle afdelingen 4

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen  - Verslag: Monika Hohlmeier, Eider
Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019) 4

Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)  - Verslag: Petri Sarvamaa
(A9-0011/2019) 4

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad  - Verslag: Isabel García Muñoz
(A9-0010/2019) 4

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: beoordeling van de effecten van
gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen - Ontwerpresolutie 4

15:00 - 23:00 5

Noodsituatie omtrent klimaat en milieu - Actualiteitendebat (artikel 162 van het Reglement) 5

Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer over 2018 5

Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied - Mondelinge vragen (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
(O-000025/2019 - B9-0053/2019) 5

Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië - Verklaringen van de Raad en
de Commissie 5

De situatie in Irak, en met name de gewelddadige onderdrukking van demonstraties van jongeren en
studenten - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 5

Politieke verklaring op hoog niveau van de VN over universele gezondheidszorg - Verklaringen van de Raad
en de Commissie 5

Donderdag 24 oktober 2019 6

10:00 - 11:50 6

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144
van het Reglement) 6

De situatie van LGBTI's in Uganda 6

Egypte 6

Het voorgestelde nieuwe strafwetboek van Indonesië 6

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 6

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
(artikel 144 van het Reglement) 6

Financiële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van
het VK uit de Unie zonder akkoord  - Verslag: Younous Omarjee (A9-0020/2019) 6

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een
vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere) - Ontwerpresolutie 6

De gevolgen van het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook - Ontwerpresoluties 7

Stand van zaken in verband met de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde
ondernemingen en bijkantoren - openbare verslaglegging per land - Ontwerpresoluties 7

De Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan - Ontwerpresoluties 7

Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied - Ontwerpresoluties 7

Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië - Ontwerpresoluties 7

15:00 - 16:00 7

Benoeming van Adam Farkas, uitvoerend directeur van de EBA, tot algemeen directeur van AFME -
Mondelinge vraag (O-000031/2019 - B9-0054/2019) 7



Inhoud
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Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 9

Indieningstermijnen 11



Maandag 21 oktober 2019

 

 

17:00 - 23:00     
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17:00 - 23:00 Debatten

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

33 À • De gevolgen van het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook

Verklaring van de Commissie

[2019/2854(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

41 • Het gevaar van gewelddadig rechts-extremisme (in het licht van de recente
gebeurtenissen in Halle, Duitsland)

Verklaring van de Commissie

[2019/2885(RSP)]

48 À • Criminalisering van seksuele voorlichting in Polen

Verklaring van de Commissie

[2019/2891(RSP)]

De stemming zal plaatsvinden tijdens november I

47 • De stormen in Europa – met name de hevige regenbuien in Spanje en de orkaan op
de Azoren (Portugal)

Verklaring van de Commissie

[2019/2892(RSP)]

2 • Redevoeringen van één minuut (artikel 172 van het Reglement)



Dinsdag 22 oktober 2019

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     STEMMINGEN
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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



Woensdag 23 oktober 2019

 

 

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 - 23:00 Debatten

40 À • De Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2019/2886(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

28 À • Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 - alle afdelingen

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

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

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

Begrotingscommissie

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

Verslag: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

[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)

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

Commissie begrotingscontrole

29 À - Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: beoordeling van de effecten van
gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen

Ontwerpresolutie

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]
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44 • Noodsituatie omtrent klimaat en milieu

Actualiteitendebat (artikel 162 van het Reglement)

[2019/2887(RSP)]

20 • Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer over 2018

[2019/2802(RSP)]

In aanwezigheid van Klaus-Heiner Lehne, voorzitter van de Rekenkamer

32 À • Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied

Mondelinge vragen

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Raad
Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Commissie
Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied

[2019/2755(RSP)]

43 À • Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2883(RSP)]

42 • De situatie in Irak, en met name de gewelddadige onderdrukking van demonstraties
van jongeren en studenten

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2019/2884(RSP)]

31 • Politieke verklaring op hoog niveau van de VN over universele gezondheidszorg

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2861(RSP)]



Donderdag 24 oktober 2019

 

 

10:00 - 11:50     
 

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de

rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)

 

12:00 - 14:00     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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10:00 - 11:50 Debatten

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 16:00 Debatten

37 À • De situatie van LGBTI's in Uganda

RC B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019,
B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Egypte

B9-0136/2019, RC B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019,
B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Het voorgestelde nieuwe strafwetboek van Indonesië

RC B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019,
B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(RSP)]

9 • Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de
rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)

23 6 «««I - Financiële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een
terugtrekking van het VK uit de Unie zonder akkoord

Verslag: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad om financiële steun te verlenen aan lidstaten om de ernstige
financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder
akkoord

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

34 À - Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor
een vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere)

Ontwerpresolutie

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]
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33 À - De gevolgen van het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook

Ontwerpresoluties

RC B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019,
B9-0124/2019

[2019/2854(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

Ontwerpresoluties

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

40 À - De Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan

Ontwerpresoluties

RC B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019,
B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied

Ontwerpresoluties

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië

Ontwerpresoluties

B9-0155/2019, RC B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019,
B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Benoeming van Adam Farkas, uitvoerend directeur van de EBA, tot algemeen
directeur van AFME

Mondelinge vraag

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Commissie
Benoeming van Adam Farkas, uitvoerend directeur van de EBA, tot algemeen directeur van AFME

[2019/2888(RSP)]



 

 
Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 

Indieningstermijnen
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Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

 
 

Maandag 21 oktober 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Dinsdag 22 oktober 2019

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 21:00

 

 

Woensdag 23 oktober 2019

 

09:00 - 11:50
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Commissie (inclusief antwoorden) :40'

"Catch the eye" (4 x 5') :20'

Leden :165'

PPE : 38', S&D : 32' 30, Renew : 23' 30, Verts/ALE : 16' 30, ID : 16' 30, ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', NI :
13' 30

Voorzitter van de Europese Raad (inclusief antwoorden) :15'

Voorzitter van de Commissie (inclusief antwoorden) :45'

"Catch the eye" :5'

Leden :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Raad (inclusief antwoorden) :30'

Commissie (inclusief antwoorden) :20'

Rapporteurs (4 x 6') :24'

Rapporteurs voor advies (17 x 1') :17'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Leden :149' 30

PPE : 34' 30, S&D : 29', Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:10'

"Catch the eye" :5'

Leden :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'



15:00 - 23:00

 

 

Donderdag 24 oktober 2019

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Voorzitter van de Rekenkamer (inclusief antwoorden) :10'

Vraagsteller (commissie) :5'

Spreker actualiteitendebat :4'

Raad (inclusief antwoorden) :30'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:10'

Commissie (inclusief antwoorden) :35'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Leden :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

Indiener van de ontwerpresolutie (artikel 144 van het Reglement) :1'

"Catch the eye" (artikel 144 van het Reglement) (3 x 2') :6'

Leden :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Commissie (inclusief antwoorden) :5'

Vraagsteller (fractie) :2'

"Catch the eye" :5'

Leden :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'
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Dinsdag 22 oktober 2019

 

 

Woensdag 23 oktober 2019
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642.179/OJ 642.179/OJ

33 À • De gevolgen van het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook - Verklaring van de Commissie

- Ontwerpresoluties Maandag 21 oktober, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 22 oktober, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 22 oktober, 20:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Woensdag 23 oktober, 16:00

48 À • Criminalisering van seksuele voorlichting in Polen - Verklaring van de Commissie

- Ontwerpresoluties Woensdag 6 november, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 11 november, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 11 november, 14:00

25 À • Toepassingsperioden van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502  - Verslag: Karima
Delli

- Amendementen; verwerping Woensdag 16 oktober, 13:00

16 À • Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen  - Verslag: Monika Hohlmeier,
Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

- Amendementen Woensdag 16 oktober, 13:00

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

- Ontwerpresoluties Maandag 21 oktober, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 22 oktober, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 22 oktober, 20:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Woensdag 23 oktober, 16:00

40 À • De Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan - Verklaring van de
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid

- Ontwerpresoluties Maandag 21 oktober, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 22 oktober, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 22 oktober, 20:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Woensdag 23 oktober, 16:00



 

Donderdag 24 oktober 2019
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28 À • Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 - alle afdelingen

- Ontwerpamendementen op het ontwerp van algemene begroting -
commissies, ten minste 40 leden

Donderdag 5 september, 12:00

- Ontwerpamendementen op het ontwerp van algemene begroting -
fracties

Donderdag 12 september, 12:00

- Herindiening van in de commissie verworpen amendementen Woensdag 16 oktober, 12:00

- Verzoeken om aparte stemming, stemming in onderdelen en
hoofdelijke stemming over amendementen op het ontwerp van
algemene begroting

Maandag 21 oktober, 12:00

29 À • Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: beoordeling van de effecten van
gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen - Ontwerpresolutie

- Amendementen op de ontwerpresolutie Dinsdag 22 oktober, 13:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Woensdag 23 oktober, 16:00

32 À • Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied - Mondelinge vragen (O-000024/2019 -
B9-0052/2019)  (O-000025/2019 - B9-0053/2019)

- Ontwerpresoluties Maandag 21 oktober, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 22 oktober, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 22 oktober, 20:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Woensdag 23 oktober, 16:00

43 À • Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië - Verklaringen van de Raad
en de Commissie

- Ontwerpresoluties Dinsdag 22 oktober, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Woensdag 23 oktober, 12:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 23 oktober, 14:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Woensdag 23 oktober, 19:00

37 À • De situatie van LGBTI's in Uganda

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 21 oktober, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)

Woensdag 23 oktober, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van
het Reglement)

Woensdag 23 oktober, 14:00

38 À • Egypte

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 21 oktober, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)

Woensdag 23 oktober, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van
het Reglement)

Woensdag 23 oktober, 14:00

39 À • Het voorgestelde nieuwe strafwetboek van Indonesië

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 21 oktober, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)

Woensdag 23 oktober, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van
het Reglement)

Woensdag 23 oktober, 14:00



Aparte stemmingen - Stemmingen in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen

 

13 13Indieningstermijnen

642.179/OJ 642.179/OJ

23 6 • Financiële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking
van het VK uit de Unie zonder akkoord  - Verslag: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

- (eventueel) Amendementen; verwerping Dinsdag 22 oktober, 13:00

- (eventueel) Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in
onderdelen" en "hoofdelijke" stemming

Woensdag 23 oktober, 16:00

34 À • Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een
vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere) - Ontwerpresolutie

- Amendementen op de ontwerpresolutie Dinsdag 22 oktober, 13:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Woensdag 23 oktober, 16:00

- Teksten die dinsdag in stemming worden gebracht Vrijdag 18 oktober, 12:00

- Teksten die woensdag in stemming worden gebracht Maandag 21 oktober, 19:00

- Teksten die donderdag in stemming worden gebracht Dinsdag 22 oktober, 19:00

- Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de
democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)

Woensdag 23 oktober, 19:00
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