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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

645.169/OJ 645.169/OJ

Maandag 25 november 2019 1

17:00 - 23:00 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

Gecombineerde behandeling - Klimaatverandering 1

Noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu - Verklaringen van de Raad en de Commissie 1

VN-klimaatconferentie 2019 (COP25) - Mondelinge vragen (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
(O-000030/2019 - B9-0056/2019) 1

Toetreding EU tot het Verdrag van Istanbul en overige maatregelen ter bestrijding van gendergebaseerd
geweld - Verklaringen van de Raad en de Commissie 1

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) 1

De 30e verjaardag van de fluwelen revolutie: het belang van de strijd voor vrijheid en democratie in
Centraal- en Oost-Europa voor de historische eenmaking van Europa - Verklaring van de Commissie 2

Recente maatregelen van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, aanklagers en speurders die
betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen van 13 januari 1991 in Vilnius -
Verklaringen van de Raad en de Commissie 2

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

Dinsdag 26 november 2019 3

09:00 - 11:50 3

Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 12 en 13 december 2019 - Verklaringen van de
Raad en de Commissie 3

12:00 - 12:30 Plechtige vergadering 3

Toespraak van Oleg Sentsov, winnaar van de Sacharovprijs 2018 3

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 3

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) 3

Wijziging btw- en accijnsregels wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader  - Verslag: Paul
Tang (A9-0034/2019) 3

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Joëlle Elvinger  - Verslag: Olivier Chastel (A9-0030/2019) 3

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - François Roger Cazala  - Verslag: Isabel García Muñoz
(A9-0031/2019) 3

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Alex Brenninkmeijer  - Verslag: Tomáš Zdechovský
(A9-0028/2019) 4

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Nikolaos Milionis  - Verslag: Sándor Rónai (A9-0027/2019) 4

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Klaus-Heiner Lehne  - Verslag: Tomáš Zdechovský
(A9-0029/2019) 4

Kinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind -
Ontwerpresoluties 4

15:00 - 23:00 4

Begrotingsprocedure 2020: gemeenschappelijk ontwerp  - Verslag: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal
Rubial (A9-0035/2019) 4

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 4

Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-vrije
zones" betreft - Verklaring van de Commissie 4



Inhoud
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Maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil
aan te pakken - Verklaring van de Commissie 5

De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie - Verklaring van de Commissie 5

Woensdag 27 november 2019 6

09:00 - 11:30 6

Presentatie, door de gekozen voorzitter van de Commissie, van het college van commissarissen en het
Commissieprogramma 6

12:00 - 13:00 STEMMINGEN 6

Verkiezing van de Commissie 6

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan
Griekenland  - Verslag: Eva Kaili (A9-0040/2019) 6

Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke
budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid
verband houdende problemen  - Verslag: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019) 6

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in
de algemene begroting van de Unie voor 2020  - Verslag: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019) 6

Begrotingsprocedure 2020: gemeenschappelijk ontwerp  - Verslag: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal
Rubial (A9-0035/2019) 6

13:00 - 13:30 7

(Uitreiking van de LUX-prijs) 7

15:00 - 23:00 7

Inmenging van andere landen in onze democratieën en verkiezingen - Actualiteitendebat (artikel 162 van het
Reglement) 7

Ontwikkelingen in de landen van het Oostelijk Nabuurschap - Verklaring van de vicevoorzitter van de
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 7

De situatie in Israël en Palestina, onder meer wat de nederzettingen betreft - Verklaring van de vicevoorzitter
van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 7

De situatie in de ruimere regio van het Midden-Oosten, waaronder de crisis in Iran, Irak en Libanon -
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse
zaken en veiligheidsbeleid 7

Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst EU-ACS - Mondelinge vragen
(O-000035/2019 - B9-0057/2019)  (O-000036/2019 - B9-0058/2019) 7

Donderdag 28 november 2019 8

09:00 - 11:20 8

Bescherming van bos- en milieuactivisten in de EU - Verklaring van de Commissie 8

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144
van het Reglement) 8

Situatie op het gebied van vrijheden in Algerije 8

Cuba, de zaak van José Daniel Ferrer 8

Haïti 8

11:30 - 13:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 8

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
(artikel 144 van het Reglement) 8

Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van
rundvlees van hoge kwaliteit  - Aanbeveling: Bernd Lange (A9-0038/2019) 8

Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van
rundvlees van hoge kwaliteit (resolutie)  - Verslag: Bernd Lange (A9-0037/2019) 9

De situatie in Bolivia - Ontwerpresoluties 9



Inhoud
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Noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu - Ontwerpresoluties 9

VN-klimaatconferentie 2019 (COP25) - Ontwerpresoluties 9

Toetreding EU tot het Verdrag van Istanbul en overige maatregelen ter bestrijding van gendergebaseerd
geweld - Ontwerpresoluties 9

Recente maatregelen van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, aanklagers en speurders die
betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen van 13 januari 1991 in Vilnius -
Ontwerpresoluties 9

Maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil
aan te pakken - Ontwerpresoluties 9

De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie - Ontwerpresoluties 9

Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst EU-ACS - Ontwerpresoluties 10

15:00 - 16:00 10

Klantenservicenummer 800 - Mondelinge vraag (O-000037/2019 - B9-0059/2019) 10

Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 12

Indieningstermijnen 14



Maandag 25 november 2019

 

 

17:00 - 23:00     

 
Gecombineerde behandeling - Klimaatverandering

 
Einde van de gecombineerde behandeling
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17:00 - 23:00 Debatten

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

51 À • Noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2930(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

10 À • VN-klimaatconferentie 2019 (COP25)

Mondelinge vragen

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Raad
De VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie
De VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

[2019/2712(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

18 À • Toetreding EU tot het Verdrag van Istanbul en overige maatregelen ter bestrijding
van gendergebaseerd geweld

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2855(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

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)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de
Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en
Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen
daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie
en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en
Oekraïne, anderzijds

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

Commissie internationale handel
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50 • De 30e verjaardag van de fluwelen revolutie: het belang van de strijd voor vrijheid
en democratie in Centraal- en Oost-Europa voor de historische eenmaking van
Europa

Verklaring van de Commissie

[2019/2931(RSP)]

58 À • Recente maatregelen van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, aanklagers
en speurders die betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen
van 13 januari 1991 in Vilnius

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2938(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

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



Dinsdag 26 november 2019

 

 

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     

4 4Dinsdag 26 november 2019

645.169/OJ 645.169/OJ

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
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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



Woensdag 27 november 2019

 

 

09:00 - 11:30     

 

12:00 - 13:00     STEMMINGEN
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09:00 - 11:30 Debatten

12:00 - 13:00 STEMMINGEN

13:00 - 13:30 (Uitreiking van de LUX-prijs)

15:00 - 23:00 Debatten

23 • Presentatie, door de gekozen voorzitter van de Commissie, van het college van
commissarissen en het Commissieprogramma

[2019/2801(RSP)]

24 - Verkiezing van de Commissie

[2019/2109(INS)]

Voorafgegaan door een sprekersronde van de fracties in omgekeerde volgorde

40 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan
Griekenland

Verslag: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan
Griekenland

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Begrotingscommissie

56 - Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke
budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en
veiligheid verband houdende problemen

Verslag: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke
budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid
verband houdende problemen

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Begrotingscommissie

27 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van
voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020

Verslag: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van
voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Begrotingscommissie

20 - Begrotingsprocedure 2020: gemeenschappelijk ontwerp

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

[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



13:00 - 13:30

 

15:00 - 23:00     
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61 • (Uitreiking van de LUX-prijs)

60 • Inmenging van andere landen in onze democratieën en verkiezingen

Actualiteitendebat (artikel 162 van het Reglement)

[2019/2941(RSP)]

47 • Ontwikkelingen in de landen van het Oostelijk Nabuurschap

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

[2019/2934(RSP)]

46 • De situatie in Israël en Palestina, onder meer wat de nederzettingen betreft

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

[2019/2935(RSP)]

43 • De situatie in de ruimere regio van het Midden-Oosten, waaronder de crisis in Iran,
Irak en Libanon

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst EU-ACS

Mondelinge vragen

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Raad
Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de ACS-staten

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Commissie
Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de ACS-staten

[2019/2832(RSP)]



Donderdag 28 november 2019

 

 

09:00 - 11:20     

 

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

rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)

 

11:30 - 13:30     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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09:00 - 11:20 Debatten

11:30 - 13:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 16:00 Debatten

57 • Bescherming van bos- en milieuactivisten in de EU

Verklaring van de Commissie

[2019/2939(RSP)]

54 À • Situatie op het gebied van vrijheden in Algerije

RC B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019,
B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Cuba, de zaak van José Daniel Ferrer

RC B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019,
B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haïti

RC B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019,
B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(RSP)]

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

38 ««« - Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van
rundvlees van hoge kwaliteit

Aanbeveling: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen
de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een
aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum
van overeenstemming over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde
groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde
producten van de Europese Unie worden toegepast (2014)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Commissie internationale handel
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39 À - Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van
rundvlees van hoge kwaliteit (resolutie)

Verslag: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de
sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de
toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge
kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming over de invoer van rundvlees van
dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die
door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014)

[2019/0142M(NLE)]

Commissie internationale handel

37 À - De situatie in Bolivia

Ontwerpresoluties

RC B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019,
B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Debat: 13/11/2019)

51 À - Noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu

Ontwerpresoluties

RC B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019,
B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

10 À - VN-klimaatconferentie 2019 (COP25)

Ontwerpresoluties

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - Toetreding EU tot het Verdrag van Istanbul en overige maatregelen ter bestrijding van
gendergebaseerd geweld

Ontwerpresoluties

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

58 À - Recente maatregelen van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, aanklagers en speurders die
betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen van 13 januari 1991 in Vilnius

Ontwerpresoluties

RC B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

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

Ontwerpresoluties

RC B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019,
B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]

42 À - De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie

Ontwerpresoluties

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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19 À - Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst EU-ACS

Ontwerpresoluties

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • Klantenservicenummer 800

Mondelinge vraag

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Commissie
Telecomregels

[2019/2937(RSP)]
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Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

 
 

Maandag 25 november 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Dinsdag 26 november 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00
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Raad (inclusief antwoorden) :30'

Commissie (inclusief antwoorden) :45'

Rapporteur :6'

Rapporteur voor advies :1'

Vraagsteller (commissie) :5'

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

Leden :119' 30

PPE : 27', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 12', ID : 12', ECR : 10' 30, GUE/NGL : 7' 30, NI : 10'

Raad (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (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'

Raad (inclusief antwoorden) :5'

Commissie (inclusief antwoorden) :45'

Voorzitter van de Begrotingscommissie :6'

Rapporteurs "Begroting" (2 x 3') :6'

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

Leden :270'

PPE : 63' 30, S&D : 54', Renew : 38' 30, Verts/ALE : 27', ID : 26' 30, ECR : 23', GUE/NGL : 16', NI : 21' 30



Woensdag 27 november 2019

 

09:00 - 11:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Donderdag 28 november 2019

 

09:00 - 11:20

 

15:00 - 16:00
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Verkozen voorzitter van de Commissie (inclusief antwoorden) :30'

"Catch the eye" :5'

Leden :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30

Spreker actualiteitendebat :4'

Raad (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:30'

Vraagsteller (commissie) :5'

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

Leden :284'

PPE : 67', S&D : 57', Renew : 40' 30, Verts/ALE : 28' 30, ID : 28', ECR : 24', GUE/NGL : 16' 30, NI : 22' 30

Commissie (inclusief antwoorden) :25'

"Catch the eye" :5'

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 :30' 30

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



Indieningstermijnen

 
 

Maandag 25 november 2019

 

 

Dinsdag 26 november 2019
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51 À • Noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Maandag 25 november, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 26 november, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 26 november, 20:00

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

Woensdag 27 november, 16:00

10 À • VN-klimaatconferentie 2019 (COP25) - Mondelinge vragen (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
(O-000030/2019 - B9-0056/2019)

- Ontwerpresoluties Woensdag 20 november, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Vrijdag 22 november, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Vrijdag 22 november, 14:00

18 À • Toetreding EU tot het Verdrag van Istanbul en overige maatregelen ter bestrijding van gendergebaseerd
geweld - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Maandag 25 november, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 26 november, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 26 november, 20:00

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

Woensdag 27 november, 16:00

58 À • Recente maatregelen van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, aanklagers en speurders die
betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen van 13 januari 1991 in Vilnius -
Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Maandag 25 november, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 26 november, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 26 november, 20:00

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

Woensdag 27 november, 16:00

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

- Ontwerpresoluties Woensdag 20 november, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Vrijdag 22 november, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Vrijdag 22 november, 14:00

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

Maandag 25 november, 19:00



 

Woensdag 27 november 2019

 

 

Donderdag 28 november 2019
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48 À • Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-vrije
zones" betreft - Verklaring van de Commissie

- Ontwerpresoluties Woensdag 11 december, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 16 december, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 16 december, 20:00

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

- Ontwerpresoluties Maandag 25 november, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 26 november, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 26 november, 20:00

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

Woensdag 27 november, 16:00

42 À • De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie - Verklaring van de Commissie

- Ontwerpresoluties Maandag 25 november, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 26 november, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 26 november, 20:00

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

Woensdag 27 november, 16:00

19 À • Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst EU-ACS - Mondelinge vragen
(O-000035/2019 - B9-0057/2019)  (O-000036/2019 - B9-0058/2019)

- Ontwerpresoluties Woensdag 20 november, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 25 november, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 25 november, 20:00

54 À • Situatie op het gebied van vrijheden in Algerije

- Ontwerpresoluties Maandag 25 november, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Woensdag 27 november, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 27 november, 14:00

52 À • Cuba, de zaak van José Daniel Ferrer

- Ontwerpresoluties Maandag 25 november, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Woensdag 27 november, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 27 november, 14:00

53 À • Haïti

- Ontwerpresoluties Maandag 25 november, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Woensdag 27 november, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 27 november, 14:00
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39 À • Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van
rundvlees van hoge kwaliteit (resolutie)  - Verslag: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- Amendementen Dinsdag 26 november, 13:00

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

Woensdag 27 november, 16:00

37 À • De situatie in Bolivia - Ontwerpresoluties

- Ontwerpresoluties Maandag 25 november, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 26 november, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 26 november, 20:00

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

Woensdag 27 november, 16:00

- Teksten die dinsdag in stemming worden gebracht Vrijdag 22 november, 12:00

- Teksten die woensdag in stemming worden gebracht Maandag 25 november, 19:00

- Teksten die donderdag in stemming worden gebracht Dinsdag 26 november, 19:00

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

Woensdag 27 november, 19:00
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