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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 10 februari 2020 1

17:00 - 23:00 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

Mededeling van de Commissie over de evaluatie van de economische governance - Verklaring van de
Commissie 1

Beoordeling van het voorstel van de Europese Commissie voor de herziene methode voor de uitbreiding -
Verklaring van de Commissie 1

Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij verkeer van
goederen en diensten - Mondelinge vraag (O-000008/2020 - B9-0007/20) 1

Kmo's en betere regelgeving - Verklaring van de Commissie 1

Gezamenlijk debat - Lijst van EU-projecten van gemeenschappelijk belang en herziening van de TEN-E-
richtsnoeren 1

Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur - Mondelinge vraag
(O-000012/2020 - B9-0008/2020) 1

Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk
belang 1

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

Dinsdag 11 februari 2020 3

09:00 - 12:30 3

Voorgesteld mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland - Verklaringen van de Raad en de Commissie 3

Gezamenlijk debat - Vietnam 3

Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam  - Aanbeveling: Geert Bourgeois (A9-0003/2020) 3

Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie)  - Verslag: Geert Bourgeois (A9-0017/2020) 3

Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam  - Aanbeveling: Geert Bourgeois (A9-0002/2020) 3

Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie)  - Verslag: Geert Bourgeois
(A9-0014/2020) 4

15:00 - 23:00 4

Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018  - Verslag: Costas Mavrides (A9-0016/2020) 4

Schending van Besluit 2017/2074 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de
situatie in Venezuela - illegale binnenkomst van een persoon op de sanctielijst op het grondgebied van een
EU-lidstaat - Verklaringen van de Raad en de Commissie 4

Het plan van de VS voor het Midden-Oosten: EU-respons in overeenstemming met het internationaal recht -
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse
zaken en veiligheidsbeleid 4

De huidige veiligheidssituatie in Syrië - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 4

De nieuwe alomvattende EU-strategie voor Afrika - Mondelinge vraag (O-000007/2020 - B9-0006/2020) 4

Bestrijding van antisemitisme, racisme en haat in geheel Europa - Verklaringen van de Raad en de
Commissie 4

De aanhoudende bedreiging van de rechtsstaat in Polen - Verklaringen van de Raad en de Commissie 5

De illegale handel in gezelschapsdieren in de EU - Mondelinge vragen (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
(O-000011/2020 - B9-0004/2020) 5

Woensdag 12 februari 2020 6



Inhoud
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09:00 - 11:50 6

Voorbereiding van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 20 februari 2020 over het
meerjarig financieel kader - Verklaringen van de Raad en de Commissie 6

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

Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam  - Aanbeveling: Geert Bourgeois (A9-0003/2020) 6

Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie)  - Verslag: Geert Bourgeois (A9-0017/2020) 6

Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam  - Aanbeveling: Geert Bourgeois (A9-0002/2020) 6

Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie)  - Verslag: Geert Bourgeois
(A9-0014/2020) 6

Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang 6

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: lood en loodverbindingen 6

Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking -
Ontwerpresoluties 7

Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij verkeer van
goederen en diensten - Ontwerpresoluties 7

Voorgesteld mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland - Ontwerpresoluties 7

Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018  - Verslag: Costas Mavrides (A9-0016/2020) 7

De illegale handel in gezelschapsdieren in de EU - Ontwerpresolutie 7

15:00 - 23:00 7

Een sociaal Europa in een digitale wereld - Actualiteitendebat (artikel 162 van het Reglement) 7

Strategie voor gendergelijkheid - Verklaring van de Commissie 7

EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw - Mondelinge vraag
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 7

FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online)  - Verslag: Roberta Metsola
(A9-0022/2019) 8

De stand van de EU-strijd tegen het witwassen van geld, in het licht van de Luanda Leaks - Verklaringen van
de Raad en de Commissie 8

Humanitaire situatie van vluchtelingen aan de buitengrenzen van de EU - Verklaringen van de Raad en de
Commissie 8

Beter internet voor kinderen - Verklaring van de Commissie 8

Coronavirus: de grondrechten en een gecoördineerde Europese respons waarborgen - Verklaring van de
Commissie 8

Donderdag 13 februari 2020 9

09:00 - 11:50 9

De strategie “van boer tot bord” - de centrale rol van landbouwers en plattelandsgebieden - Mondelinge
vraag (O-000013/2020 - B9-0009/2020) 9

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

Guinee, met name geweld tegen demonstranten 9

Kinderarbeid in mijnen op Madagaskar 9

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 9

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

FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online)  - Verslag: Roberta Metsola
(A9-0022/2019) 9

EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw - Ontwerpresolutie 9



Inhoud

647.408/OJ 647.408/OJ

15:00 - 16:00 10

Verkeersveiligheid - Verklaring van de Commissie 10

Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 12

Indieningstermijnen 14



Maandag 10 februari 2020

 

 

17:00 - 23:00     

 
Gezamenlijk debat - Lijst van EU-projecten van gemeenschappelijk belang en

herziening van de TEN-E-richtsnoeren
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17:00 - 23:00 Debatten

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

57 • Mededeling van de Commissie over de evaluatie van de economische governance

Verklaring van de Commissie

[2020/2553(RSP)]

58 • Beoordeling van het voorstel van de Europese Commissie voor de herziene methode
voor de uitbreiding

Verklaring van de Commissie

[2020/2554(RSP)]

45 À • Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van
consumentenbescherming en vrij verkeer van goederen en diensten

Mondelinge vraag

Petra De Sutter (O-000008/2020 - B9-0007/20)
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Commissie
Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij verkeer
van goederen en diensten

[2019/2915(RSP)]

De stemming vindt op woensdag plaats.

37 • Kmo's en betere regelgeving

Verklaring van de Commissie

[2020/2521(RSP)]

51 À • Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur

Mondelinge vraag

Cristian-Silviu Buşoi (O-000012/2020 - B9-0008/2020)
Commissie industrie, onderzoek en energie
Commissie
Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur

[2020/2549(RSP)]

De stemming vindt in maart plaats

66 À • Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten
van gemeenschappelijk belang

[2019/2907(DEA)]

De stemming vindt op woensdag plaats.



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



Dinsdag 11 februari 2020

 

 

09:00 - 12:30     

 
Gezamenlijk debat - Vietnam
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09:00 - 12:30 Debatten

15:00 - 23:00 Debatten

60 À • Voorgesteld mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2557(RSP)]

De stemming vindt op woensdag plaats.

14 ««« • Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam

Aanbeveling: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de
vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek
Vietnam

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Commissie internationale handel

De stemming vindt op woensdag plaats.

12 À • Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie)

Verslag: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Verslag met een voorstel voor een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerp van
besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen
de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

[2018/0356M(NLE)]

Commissie internationale handel

De stemming vindt op woensdag plaats.

13 ««« • Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam

Aanbeveling: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting,
namens de Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese
Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Commissie internationale handel

De stemming vindt op woensdag plaats.



 
Einde van het gezamenlijk debat

 

15:00 - 23:00     
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24 À • Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie)

Verslag: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Verslag met een voorstel voor een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerp van
besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de
investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten,
enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

[2018/0358M(NLE)]

Commissie internationale handel

De stemming vindt op woensdag plaats.

11 À • Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018

Verslag: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Verslag over het jaarverslag 2018 van de Europese Centrale Bank

[2019/2129(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

In aanwezigheid van Christine Lagarde, president van de ECB

71 • Schending van Besluit 2017/2074 van de Raad betreffende beperkende maatregelen
in het licht van de situatie in Venezuela - illegale binnenkomst van een persoon op de
sanctielijst op het grondgebied van een EU-lidstaat

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2564(RSP)]

61 • Het plan van de VS voor het Midden-Oosten: EU-respons in overeenstemming met
het internationaal recht

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

[2020/2559(RSP)]

62 • De huidige veiligheidssituatie in Syrië

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

[2020/2560(RSP)]

29 • De nieuwe alomvattende EU-strategie voor Afrika

Mondelinge vraag

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Commissie
De nieuwe alomvattende EU-strategie voor Afrika

[2020/2500(RSP)]

41 • Bestrijding van antisemitisme, racisme en haat in geheel Europa

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2524(RSP)]
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63 • De aanhoudende bedreiging van de rechtsstaat in Polen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2561(RSP)]

16 À • De illegale handel in gezelschapsdieren in de EU

Mondelinge vragen

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Raad
Beschermen van de interne markt van de EU en van de rechten van consumenten tegen de negatieve
gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie
Beschermen van de interne markt van de EU en van de rechten van consumenten tegen de negatieve
gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren

[2019/2814(RSP)]



Woensdag 12 februari 2020

 

 

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

56 • Voorbereiding van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 20
februari 2020 over het meerjarig financieel kader

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2538(RSP)]

14 ««« - Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam

Aanbeveling: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Commissie internationale handel

12 À - Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie)

Verslag: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Commissie internationale handel

13 ««« - Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam

Aanbeveling: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Commissie internationale handel

24 À - Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie)

Verslag: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Commissie internationale handel

66 À - Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk
belang

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: lood en loodverbindingen

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]



 

15:00 - 23:00     
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18 À - Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking

Ontwerpresoluties

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Debat: 18/12/2019)

45 À - Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij
verkeer van goederen en diensten

Ontwerpresoluties

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

60 À - Voorgesteld mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Ontwerpresoluties

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018

Verslag: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

16 À - De illegale handel in gezelschapsdieren in de EU

Ontwerpresolutie

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Een sociaal Europa in een digitale wereld

Actualiteitendebat (artikel 162 van het Reglement)

[2020/2550(RSP)]

34 • Strategie voor gendergelijkheid

Verklaring van de Commissie

[2020/2515(RSP)]

26 À • EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de
vrouw

Mondelinge vraag

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid
Raad
EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online)

Verslag: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk
Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees
Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de
Raad

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

64 • De stand van de EU-strijd tegen het witwassen van geld, in het licht van de Luanda
Leaks

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2562(RSP)]

35 • Humanitaire situatie van vluchtelingen aan de buitengrenzen van de EU

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2523(RSP)]

49 • Beter internet voor kinderen

Verklaring van de Commissie

[2020/2547(RSP)]

72 • Coronavirus: de grondrechten en een gecoördineerde Europese respons waarborgen

Verklaring van de Commissie

[2020/2565(RSP)]



Donderdag 13 februari 2020

 

 

09:00 - 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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09:00 - 11:50 Debatten

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 16:00 Debatten

47 • De strategie “van boer tot bord” - de centrale rol van landbouwers en
plattelandsgebieden

Mondelinge vraag

Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Commissie
De strategie “van boer tot bord” – de centrale rol van landbouwers en plattelandsgebieden

[2020/2542(RSP)]

54 À • Guinee, met name geweld tegen demonstranten

RC B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020,
B9-0111/2020, B9-0113/2020

[2020/2551(RSP)]

53 À • Kinderarbeid in mijnen op Madagaskar

B9-0101/2020, RC B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020,
B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

[2020/2552(RSP)]

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

25 À«««I - FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online)

Verslag: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

26 À - EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw

Ontwerpresolutie

B9-0093/2020, B9-0095/2020

[2019/2967(RSP)]



15:00 - 16:00     
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65 • Verkeersveiligheid

Verklaring van de Commissie

[2020/2563(RSP)]



 

 
Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 

Indieningstermijnen

11 11
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Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

 
 

Maandag 10 februari 2020

 

17:00 - 23:00

 

 

Dinsdag 11 februari 2020

 

09:00 - 12:30

 

15:00 - 23:00
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Commissie (inclusief antwoorden) :40'

Vraagsteller (commissie) (2 x 5') :10'

Vraagsteller (fractie) :2'

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

Leden :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 30' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 15', ECR : 13' 30, GUE/NGL : 9' 30, NI :
7' 30

Raad (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :20'

Rapporteurs :6'

Rapporteurs voor advies (3 x 1') :3'

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

Leden :104' 30

PPE : 25' 30, S&D : 21', Renew : 14', ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 5' 30

President van de Europese Centrale Bank (inclusief antwoorden) :10'

Raad (inclusief antwoorden) :35'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:20'

Commissie (inclusief antwoorden) :45'

Rapporteurs :6'

Vraagstellers (commissies) (2 x 5') :10'

"Catch the eye" (8 x 5') :40'

Leden :179' 30

PPE : 45' 30, S&D : 36' 30, Renew : 24' 30, ID : 19' 30, Verts/ALE : 17' 30, ECR : 16' 30, GUE/NGL : 11', NI
: 8' 30



Woensdag 12 februari 2020

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Donderdag 13 februari 2020

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Raad (inclusief antwoorden) :15'

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

"Catch the eye" :5'

Leden :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12', ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Spreker actualiteitendebat :4'

Raad (inclusief antwoorden) :30'

Commissie (inclusief antwoorden) :60'

Rapporteurs :6'

Vraagsteller (commissie) :5'

"Catch the eye" (7 x 5') :35'

Leden :210' 30

PPE : 54', S&D : 43', Renew : 28' 30, ID : 23', Verts/ALE : 20' 30, ECR : 19', GUE/NGL : 13', NI : 9' 30

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

Vraagsteller (commissie) :5'

"Catch the eye" :5'

Indieners van ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) :1'

"Catch the eye" (artikel 144 van het Reglement) (2 x 2') :4'

Leden :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12', ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

"Catch the eye" :5'

Leden :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', ID : 3' 30, Verts/ALE : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 2' 30



Indieningstermijnen

 
 

Maandag 10 februari 2020

 

 

Dinsdag 11 februari 2020
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45 À • Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij verkeer
van goederen en diensten - Mondelinge vraag (O-000008/2020 - B9-0007/20)

- Ontwerpresolutie Vrijdag 7 februari, 12:00

- Amendementen op de ontwerpresolutie Maandag 10 februari, 20:00

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

Dinsdag 11 februari, 16:00

51 À • Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur - Mondelinge vraag
(O-000012/2020 - B9-0008/2020)

- Ontwerpresoluties Woensdag 4 maart, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 9 maart, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 9 maart, 20:00

66 À • Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk
belang

- Amendementen Vrijdag 7 februari, 12:00

60 À • Voorgesteld mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresolutie Vrijdag 7 februari, 12:00

- Amendementen op de ontwerpresolutie Maandag 10 februari, 20:00

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

Dinsdag 11 februari, 16:00

12 À • Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie)  - Verslag: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

- Amendementen Woensdag 5 februari, 13:00

24 À • Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie)  - Verslag: Geert Bourgeois
(A9-0014/2020)

- Amendementen Woensdag 5 februari, 13:00

11 À • Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018  - Verslag: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

- Amendementen Woensdag 5 februari, 13:00

16 À • De illegale handel in gezelschapsdieren in de EU - Mondelinge vragen (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
(O-000011/2020 - B9-0004/2020)

- Ontwerpresolutie Woensdag 5 februari, 13:00

- Amendementen op de ontwerpresolutie Maandag 10 februari, 20:00

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

Dinsdag 11 februari, 16:00



Woensdag 12 februari 2020

 

 

Donderdag 13 februari 2020
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48 À • Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: lood en loodverbindingen

- Amendementen Vrijdag 7 februari, 12:00

18 À • Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking -
Ontwerpresoluties

- Ontwerpresoluties Woensdag 5 februari, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 10 februari, 20:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 10 februari, 21:00

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

Dinsdag 11 februari, 16:00

26 À • EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw - Mondelinge vraag
(O-000006/2020 - B9-0005/2020)

- Ontwerpresolutie Woensdag 5 februari, 13:00

- Amendementen op de ontwerpresolutie Vrijdag 7 februari, 12:00

25 À • FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online)  - Verslag: Roberta Metsola
(A9-0022/2019)

- Amendementen; verwerping Woensdag 5 februari, 13:00

54 À • Guinee, met name geweld tegen demonstranten

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 10 februari, 20:00

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

Woensdag 12 februari, 13:00

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

Woensdag 12 februari, 14:00

53 À • Kinderarbeid in mijnen op Madagaskar

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 10 februari, 20:00

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

Woensdag 12 februari, 13:00

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

Woensdag 12 februari, 14:00

- Teksten die woensdag in stemming worden gebracht Maandag 10 februari, 20:00

- Teksten die donderdag in stemming worden gebracht Dinsdag 11 februari, 19:00

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

Woensdag 12 februari, 19:00
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