
29/01/20 646.752/OJ

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT

2019 2024

Zittingsdocument

AGENDA

29 - 30 januari 2020
Brussel



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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Woensdag 29 januari 2020 1

15:00 - 18:00 1

Hervatting van de zitting 1

Internationale dag voor de herdenking van de Holocaust - 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz 1

Regeling van de werkzaamheden 1

Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie  - Aanbeveling: Guy Verhofstadt
(A9-0004/2020) 1

18:00 - 18:15 STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag) 1

Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie  - Aanbeveling: Guy Verhofstadt
(A9-0004/2020) 1

18:15 - 24:00 Debatten (na afloop van de stemmingen) 1

Uitbraak van het coronavirus - Verklaringen van de Raad en de Commissie 1

De rechten van inheemse volkeren - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 1

Wet van 2019 tot wijziging van het Indiase burgerschap - Verklaring van de vicevoorzitter van de
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 2

Urgente humanitaire situatie op Griekse eilanden, met name van migrantenkinderen - bescherming,
herplaatsing en gezinshereniging waarborgen - Verklaringen van de Raad en de Commissie 2

EU-strategie voor duurzame mobiliteit en duurzaam vervoer: maatregelen vereist tot 2030 en daarna -
Verklaring van de Commissie 2

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

Donderdag 30 januari 2020 3

09:00 - 11:20 3

Werkprogramma van de Commissie voor 2020 - Verklaring van de Commissie 3

EU-respons op de verwoesting als gevolg van overstromingen in Spanje - Verklaring van de Commissie 3

11:30 - 13:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 3

Vergaderrooster van het Parlement - 2021 3

Vergaderrooster van het Parlement - 2022 3

Onderzoek geloofsbrieven  - Verslag: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020) 3

Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad  - Verslag: Irene Tinagli
(A9-0009/2020) 3

Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad  - Verslag: Irene Tinagli
(A9-0011/2020) 3

Benoeming van de vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad  - Verslag: Irene Tinagli
(A9-0010/2020) 3

Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)  - Verslag: Irene Tinagli
(A9-0008/2020) 4

Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: de indeling, etikettering en verpakking van
stoffen en mengsels – titaandioxide - Ontwerpresolutie 4

Universele oplader voor mobiele radioapparatuur - Ontwerpresoluties 4

Loonkloof tussen mannen en vrouwen - Ontwerpresoluties 4
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Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 6

Indieningstermijnen 7



Woensdag 29 januari 2020

 

 

15:00 - 18:00

 

18:00 - 18:15     STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)

 

18:15 - 24:00     Debatten (na afloop van de stemmingen)
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15:00 - 18:00 Herdenking en debat

18:00 - 18:15 STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)

18:15 - 24:00 Debatten (na afloop van de stemmingen)

1 • Hervatting van de zitting

4 • Internationale dag voor de herdenking van de Holocaust - 75 jaar na de bevrijding
van Auschwitz

[2019/2966(RSP)]

14 • Regeling van de werkzaamheden

6 ««« • Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie

Aanbeveling: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het
Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Commissie constitutionele zaken

6 ««« - Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Aanbeveling: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Commissie constitutionele zaken

28 • Uitbraak van het coronavirus

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2511(RSP)]

13 • De rechten van inheemse volkeren

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

[2019/3015(RSP)]
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16 À • Wet van 2019 tot wijziging van het Indiase burgerschap

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

[2020/2519(RSP)]

De stemming zal worden gehouden in maart II

15 • Urgente humanitaire situatie op Griekse eilanden, met name van migrantenkinderen
- bescherming, herplaatsing en gezinshereniging waarborgen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2520(RSP)]

17 • EU-strategie voor duurzame mobiliteit en duurzaam vervoer: maatregelen vereist tot
2030 en daarna

Verklaring van de Commissie

[2020/2518(RSP)]

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



Donderdag 30 januari 2020

 

 

09:00 - 11:20     

 

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

5 • Werkprogramma van de Commissie voor 2020

Verklaring van de Commissie

[2019/2965(RSP)]

29 • EU-respons op de verwoesting als gevolg van overstromingen in Spanje

Verklaring van de Commissie

[2020/2537(RSP)]

21 À - Vergaderrooster van het Parlement - 2021

[2020/2508(RSO)]

20 À - Vergaderrooster van het Parlement - 2022

[2020/2509(RSO)]

10 À - Onderzoek geloofsbrieven

Verslag: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Verslag over het onderzoek van de geloofsbrieven

[2019/2180(REG)]

Commissie juridische zaken

26 « - Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Verslag: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

Verslag over het voorstel tot benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

[N9-0005/2020 - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

25 « - Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Verslag: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

Verslag over het voorstel tot benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

[N9-0005/2020 - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

24 « - Benoeming van de vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Verslag: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

Verslag over het voorstel tot benoeming van de vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke
Afwikkelingsraad

[N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken
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23 « - Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)

Verslag: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

Verslag over het voorstel voor de benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit

[N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

22 À - Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: de indeling, etikettering en verpakking
van stoffen en mengsels – titaandioxide

Ontwerpresolutie

B9-0071/2020

[2019/2843(DEA)]

8 À - Universele oplader voor mobiele radioapparatuur

Ontwerpresoluties

RC B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020,
B9-0085/2020

[2019/2983(RSP)]

(Debat: 13/01/2020)

7 À - Loonkloof tussen mannen en vrouwen

Ontwerpresoluties

B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

[2019/2870(RSP)]

(Debat: 13/01/2020)



 

 
Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 

Indieningstermijnen
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Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

 
 

Woensdag 29 januari 2020

 

15:00 - 18:00

 

18:15 - 24:00

 

 

Donderdag 30 januari 2020

 

09:00 - 11:20
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Raad (inclusief antwoorden) :5'

Commissie (inclusief antwoorden) :5'

Rapporteurs :6'

"Catch the eye" :5'

Leden :60' 30

PPE : 12' 30, S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 5'

Raad (inclusief antwoorden) :20'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:20'

Commissie (inclusief antwoorden) :30'

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

Leden :135'

PPE : 31', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 13' 30, ID : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI : 10'
30

Commissie (inclusief antwoorden) :20'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Leden :74' 30

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



Indieningstermijnen

 
 

Woensdag 29 januari 2020

 

 

Donderdag 30 januari 2020
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16 À • Wet van 2019 tot wijziging van het Indiase burgerschap - Verklaring van de vicevoorzitter van de
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

- Ontwerpresoluties Woensdag 25 maart, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 30 maart, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 30 maart, 20:00

21 À • Vergaderrooster van het Parlement - 2021

- Amendementen Dinsdag 28 januari, 19:00

- Verzoeken om hoofdelijke stemming Woensdag 29 januari, 16:00

20 À • Vergaderrooster van het Parlement - 2022

- Amendementen Dinsdag 28 januari, 19:00

- Verzoeken om hoofdelijke stemming Woensdag 29 januari, 16:00

10 À • Onderzoek geloofsbrieven  - Verslag: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

- Amendementen Woensdag 29 januari, 18:00

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

Woensdag 29 januari, 21:00

22 À • Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: de indeling, etikettering en verpakking van
stoffen en mengsels – titaandioxide - Ontwerpresolutie

- Amendementen Maandag 27 januari, 13:00

8 À • Universele oplader voor mobiele radioapparatuur - Ontwerpresoluties

- Ontwerpresoluties Woensdag 22 januari, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 27 januari, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 27 januari, 14:00

7 À • Loonkloof tussen mannen en vrouwen - Ontwerpresoluties

- Ontwerpresoluties Woensdag 22 januari, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 27 januari, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 27 januari, 14:00
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