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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 12 september 2022 1

17:00 - 23:00 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

Nieuwe EU-bosstrategie voor 2030 – Duurzaam bosbeheer in Europa  - Verslag: Ulrike Müller
(A9-0225/2022) 1

Ontbossingsverordening  - Verslag: Christophe Hansen (A9-0219/2022) 1

Surveillenancespyware en Predator-spyware in Griekenland - Verklaringen van de Raad en de Commissie 1

Energie-efficiëntie (herschikking)  - Verslag: Niels Fuglsang (A9-0221/2022) 1

Gezamenlijk debat - Visserijmaatregelen 1

Instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van
de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO)  - Verslag: Isabel
Carvalhais (A9-0198/2022) 1

Verdragsgebied van de Commissie voor de visserij in het westelijke en centrale deel van de Stille
Oceaan: instandhoudings- en beheersmaatregelen  - Verslag: Isabel Carvalhais (A9-0009/2022) 2

Korte presentaties van de volgende verslagen: 2

De impact van de stopzetting wegens COVID-19 van onderwijs-, culturele, jeugd- en sportactiviteiten op
kinderen en jongeren in de EU  - Verslag: Hannes Heide (A9-0216/2022) 2

Tussentijds verslag over het voorstel van 2021 voor een herziening van het meerjarig financieel kader  -
Aanbeveling: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0227/2022) 2

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

Dinsdag 13 september 2022 3

09:00 - 10:30 Debatten 3

Gevolgen van droogte, branden en andere extreme weerfenomenen: meer inspanningen van de EU om
klimaatverandering tegen te gaan - Verklaringen van de Raad en de Commissie 3

10:30 - 11:50 3

Dit is Europa - Debat met de minister-president van Finland, Sanna Marin 3

12:00 - 13:00 STEMMINGEN 3

Stemming over verzoeken om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement) 3

Macrofinanciële bijstand aan Oekraïne  - Verslag: 3

Uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (codificatie)  -
Verslag: Angel Dzhambazki (A9-0228/2022) 3

Vaststelling van de wijzigingen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992  - Aanbeveling: Bernd Lange
(A9-0229/2022) 3

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritius: vangstmogelijkheden en financiële
bijdrage 2017-2021. Verlenging van het protocol  - Aanbeveling: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0211/2022) 4

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2022: opname van het overschot van het begrotingsjaar 2021  -
Verslag: Karlo Ressler (A9-0226/2022) 4

Amendementen op de verordening kapitaalvereisten op het gebied van afwikkeling (het “daisychain”-
voorstel)  - Verslag: Jonás Fernández (A9-0020/2022) 4

Verantwoorde particuliere financiering van proceskosten  - Verslag: Axel Voss (A9-0218/2022) 4

Tussentijds verslag over het voorstel van 2021 voor een herziening van het meerjarig financieel kader  -
Aanbeveling: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0227/2022) 4

Nieuwe EU-bosstrategie voor 2030 – Duurzaam bosbeheer in Europa  - Verslag: Ulrike Müller
(A9-0225/2022) 4

Ontbossingsverordening  - Verslag: Christophe Hansen (A9-0219/2022) 4

Instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de
Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO)  - Verslag: Isabel
Carvalhais (A9-0198/2022) 5
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Verdragsgebied van de Commissie voor de visserij in het westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan:
instandhoudings- en beheersmaatregelen  - Verslag: Isabel Carvalhais (A9-0009/2022) 5

De impact van de stopzetting wegens COVID-19 van onderwijs-, culturele, jeugd- en sportactiviteiten op
kinderen en jongeren in de EU  - Verslag: Hannes Heide (A9-0216/2022) 5

13:00 - 15:00 Debatten (na afloop van de stemmingen) 5

Toereikende minimumlonen in de Europese Unie  - Verslag: Dennis Radtke, Agnes Jongerius
(A9-0325/2021) 5

Richtlijn hernieuwbare energie  - Verslag: Markus Pieper (A9-0208/2022) 5

15:00 - 22:00 5

Vragenuur (VV/HV)
De stand van zaken van de oorlog in Oekraïne 5

Situatie in de Straat van Taiwan - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 5

Reactie van de EU op de stijgende energieprijzen in Europa - Verklaringen van de Raad en de Commissie 6

Presentatie door de Raad over zijn standpunt ten aanzien van het ontwerp van algemene begroting -
begrotingsjaar 2023 6

Hernieuwd partnerschap met het Zuidelijk Nabuurschap - een nieuwe agenda voor het Middellandse
Zeegebied  - Verslag: Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022) 6

De dringende noodzaak van actie op EU-niveau om een menselijke behandeling van migranten in Europa,
ook aan de grenzen, te waarborgen - Verklaringen van de Raad en de Commissie 6

Het Nieuw Europees Bauhaus  - Verslag: Christian Ehler, Marcos Ros Sempere (A9-0213/2022) 6

Stemverklaringen 6

Woensdag 14 september 2022 7

09:00 - 12:20 DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG 7

Staat van de Unie - Verklaring van de voorzitter van de Commissie 7

12:30 - 13:30 STEMMINGEN 7

Energie-efficiëntie (herschikking)  - Verslag: Niels Fuglsang (A9-0221/2022) 7

Toereikende minimumlonen in de Europese Unie  - Verslag: Dennis Radtke, Agnes Jongerius
(A9-0325/2021) 7

Richtlijn hernieuwbare energie  - Verslag: Markus Pieper (A9-0208/2022) 7

Hernieuwd partnerschap met het Zuidelijk Nabuurschap - een nieuwe agenda voor het Middellandse
Zeegebied  - Verslag: Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022) 7

Het Nieuw Europees Bauhaus  - Verslag: Christian Ehler, Marcos Ros Sempere (A9-0213/2022) 7

13:30 - 22:00 Debatten (na afloop van de stemmingen) 8

Bestaan van een duidelijk gevaar van een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie
berust  - Verslag: Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022) 8

De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2020 en 2021  - Verslag: Juan Fernando López
Aguilar (A9-0224/2022) 8

Illegale gevangenneming van de oppositieleider in Bulgarije - Actualiteitendebat (artikel 162 van het
Reglement) 8

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

Schendingen van de mensenrechten in samenhang met de gedwongen verplaatsing van Oekraïense
burgers naar Rusland en de gedwongen adoptie van Oekraïense kinderen in Rusland 8

Schendingen van mensenrechten in Oeganda en Tanzania in verband met investeringen in projecten op
het gebied van fossiele brandstoffen 8

Nicaragua, in het bijzonder de arrestatie van bisschop Ronaldo Álvarez 8

Gezamenlijk debat - Regionaal beleid 9

Economische, sociale en territoriale cohesie in de EU: het achtste cohesieverslag  - Verslag: Constanze
Krehl (A9-0210/2022) 9
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EU-grensregio’s: levende laboratoria van de Europese integratie  - Verslag: Younous Omarjee
(A9-0222/2022) 9

Stemverklaringen 9

Donderdag 15 september 2022 10

09:00 - 11:50 Debatten 10

Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen  - Verslag:
Rainer Wieland, Charles Goerens (A9-0223/2022) 10

Tenuitvoerlegging van de geactualiseerde nieuwe industriestrategie voor Europa: afstemming van de
uitgaven op het beleid  - Verslag: Tom Berendsen (A9-0214/2022) 10

Staat van de kmo-Unie - Verklaring van de Commissie 10

12:00 - 14:00 STEMMINGEN 10

Schendingen van de mensenrechten in samenhang met de gedwongen verplaatsing van Oekraïense burgers
naar Rusland en de gedwongen adoptie van Oekraïense kinderen in Rusland - Ontwerpresoluties 10

Schendingen van mensenrechten in Oeganda en Tanzania in verband met investeringen in projecten op het
gebied van fossiele brandstoffen - Ontwerpresoluties 10

Nicaragua, in het bijzonder de arrestatie van bisschop Ronaldo Álvarez - Ontwerpresoluties 10

Macrofinanciële bijstand aan Oekraïne  - Verslag: 11

Bestaan van een duidelijk gevaar van een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie
berust  - Verslag: Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022) 11

De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2020 en 2021  - Verslag: Juan Fernando López
Aguilar (A9-0224/2022) 11

Economische, sociale en territoriale cohesie in de EU: het achtste cohesieverslag  - Verslag: Constanze Krehl
(A9-0210/2022) 11

EU-grensregio’s: levende laboratoria van de Europese integratie  - Verslag: Younous Omarjee
(A9-0222/2022) 11

Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen  - Verslag:
Rainer Wieland, Charles Goerens (A9-0223/2022) 11

Tenuitvoerlegging van de geactualiseerde nieuwe industriestrategie voor Europa: afstemming van de
uitgaven op het beleid  - Verslag: Tom Berendsen (A9-0214/2022) 11

Gevolgen van droogte, branden en andere extreme weerfenomenen: meer inspanningen van de EU om
klimaatverandering tegen te gaan - Ontwerpresoluties 11

Situatie in de Straat van Taiwan - Ontwerpresoluties 11

15:00 - 16:00 12

Milieuramp in de rivier de Oder - Verklaring van de Commissie 12

Stemverklaringen 12

Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 14

Indieningstermijnen 17



Maandag 12 september 2022

 

 

17:00 - 23:00     

 
Gezamenlijk debat - Visserijmaatregelen
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17:00 - 23:00 Debatten

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

79 À • Nieuwe EU-bosstrategie voor 2030 – Duurzaam bosbeheer in Europa

Verslag: Ulrike Müller (A9-0225/2022)

Een nieuwe EU-bosstrategie voor 2030 – Duurzaam bosbeheer in Europa

[2022/2016(INI)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

37 À«««I • Ontbossingsverordening

Verslag: Christophe Hansen (A9-0219/2022)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op
de markt van de Unie aanbieden en de uitvoer uit de Unie van bepaalde grondstoffen en
producten die met ontbossing en bosdegradatie verband houden, en tot intrekking van
Verordening (EU) nr. 995/2010

[COM(2021)0706 - C9-0430/2021 - 2021/0366(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

84 • Surveillenancespyware en Predator-spyware in Griekenland

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2022/2821(RSP)]

69 À«««I • Energie-efficiëntie (herschikking)

Verslag: Niels Fuglsang (A9-0221/2022)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende energie-efficiëntie (herschikking)

[COM(2021)0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

De stemming vindt plaats op woensdag.

65 «««I • Instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het
gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk
deel van de Atlantische Oceaan (NAFO)

Verslag: Isabel Carvalhais (A9-0198/2022)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/833 tot vaststelling van
instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het
gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van
de Atlantische Oceaan

[COM(2022)0051 - C9-0046/2022 - 2022/0035(COD)]

Commissie visserij



 
Einde van het gezamenlijk debat

 

Korte presentaties van de volgende verslagen:
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71 À«««I • Verdragsgebied van de Commissie voor de visserij in het westelijke en centrale
deel van de Stille Oceaan: instandhoudings- en beheersmaatregelen

Verslag: Isabel Carvalhais (A9-0009/2022)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van de instandhoudings- en beheersmaatregelen die gelden in
het verdragsgebied van de Commissie voor de visserij in het westelijke en centrale
deel van de Stille Oceaan en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/2007 van
de Raad

[COM(2021)0198 - C9-0153/2021 - 2021/0103(COD)]

Commissie visserij

44 • De impact van de stopzetting wegens COVID-19 van onderwijs-, culturele,
jeugd- en sportactiviteiten op kinderen en jongeren in de EU

Verslag: Hannes Heide (A9-0216/2022)

Verslag over de impact van de stopzetting wegens COVID-19 van onderwijs-,
culturele, jeugd- en sportactiviteiten op kinderen en jongeren in de EU

[2022/2004(INI)]

Commissie cultuur en onderwijs

24 ««« • Tussentijds verslag over het voorstel van 2021 voor een herziening van het
meerjarig financieel kader

Aanbeveling: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0227/2022)

Interimverslag over het voorstel van 2021 voor een herziening van het meerjarig
financieel kader

[2021/0429R(APP)]

Begrotingscommissie

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



Dinsdag 13 september 2022

 

 

09:00 - 10:30     Debatten

 

10:30 - 11:50     

 

12:00 - 13:00     STEMMINGEN
 

Stemming over verzoeken om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement)
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09:00 - 10:30 Debatten

10:30 - 11:50 Debatten

12:00 - 13:00 STEMMINGEN

13:00 - 15:00 Debatten (na afloop van de stemmingen)

15:00 - 22:00 Debatten

92 À • Gevolgen van droogte, branden en andere extreme weerfenomenen: meer
inspanningen van de EU om klimaatverandering tegen te gaan

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2022/2829(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

82 • Dit is Europa - Debat met de minister-president van Finland, Sanna Marin

[2022/2756(RSP)]

Eén sprekersronde fracties

96 À«««I • Macrofinanciële bijstand aan Oekraïne

Verslag:

[COM(2022)0557 - C9-0303/2022 - 2022/0281(COD)]

Commissie internationale handel

39 «««I - Uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
(codificatie)

Verslag: Angel Dzhambazki (A9-0228/2022)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende uniforme
procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (codificatie)

[COM(2021)0483 - C9-0347/2021 - 2021/0275(COD)]

Commissie juridische zaken

43 ««« - Vaststelling van de wijzigingen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992

Aanbeveling: Bernd Lange (A9-0229/2022)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de vaststelling van de wijzigingen
van de Internationale Suikerovereenkomst 1992

[COM(2022)0117 -  - 07978/2022 - C9-0181/2022 - 2022/0082(NLE)]

Commissie internationale handel
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66 ««« - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritius: vangstmogelijkheden en
financiële bijdrage 2017-2021. Verlenging van het protocol

Aanbeveling: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0211/2022)

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 de Republiek Mauritius over
een verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie
waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de
Republiek Mauritius

[COM(2022)0023 -  - 05657/2022 - C9-0166/2022 - 2022/0014(NLE)]

Commissie visserij

23 - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2022: opname van het overschot van het begrotingsjaar 2021

Verslag: Karlo Ressler (A9-0226/2022)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2022 van de
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 tot opname van het overschot van het begrotingsjaar 2021

[11467/2022 - C9-0297/2022 - 2022/0119(BUD)]

Begrotingscommissie

59 À«««I - Amendementen op de verordening kapitaalvereisten op het gebied van afwikkeling (het “daisychain”-
voorstel)

Verslag: Jonás Fernández (A9-0020/2022)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 575/2013 en Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de prudentiële behandeling van groepen
van mondiaal systeemrelevante instellingen met een multiple-point-of-entry-afwikkelingsstrategie en een
methodiek voor de indirecte plaatsing van voor het minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking
komende passiva in aanmerking komende instrumenten

[COM(2021)0665 - C9-0398/2021 - 2021/0343(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

42 À - Verantwoorde particuliere financiering van proceskosten

Verslag: Axel Voss (A9-0218/2022)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over verantwoorde particuliere procesfinanciering

[2020/2130(INL)]

Commissie juridische zaken

24 ««« - Tussentijds verslag over het voorstel van 2021 voor een herziening van het meerjarig financieel kader

Aanbeveling: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0227/2022)

[2021/0429R(APP)]

Begrotingscommissie

79 À - Nieuwe EU-bosstrategie voor 2030 – Duurzaam bosbeheer in Europa

Verslag: Ulrike Müller (A9-0225/2022)

[2022/2016(INI)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

37 À«««I - Ontbossingsverordening

Verslag: Christophe Hansen (A9-0219/2022)

[COM(2021)0706 - C9-0430/2021 - 2021/0366(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid



 

13:00 - 15:00     Debatten (na afloop van de stemmingen)

 

15:00 - 22:00     
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65 «««I - Instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied
van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO)

Verslag: Isabel Carvalhais (A9-0198/2022)

[COM(2022)0051 - C9-0046/2022 - 2022/0035(COD)]

Commissie visserij

71 À«««I - Verdragsgebied van de Commissie voor de visserij in het westelijke en centrale deel van de Stille
Oceaan: instandhoudings- en beheersmaatregelen

Verslag: Isabel Carvalhais (A9-0009/2022)

[COM(2021)0198 - C9-0153/2021 - 2021/0103(COD)]

Commissie visserij

44 - De impact van de stopzetting wegens COVID-19 van onderwijs-, culturele, jeugd- en sportactiviteiten
op kinderen en jongeren in de EU

Verslag: Hannes Heide (A9-0216/2022)

[2022/2004(INI)]

Commissie cultuur en onderwijs

62 À«««I • Toereikende minimumlonen in de Europese Unie

Verslag: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie

[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

(Stemming: 25/11/2021)

31 À«««I • Richtlijn hernieuwbare energie

Verslag: Markus Pieper (A9-0208/2022)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad,
Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn
98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de bevordering van energie uit
hernieuwbare bronnen betreft, en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad

[COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

50 • Vragenuur (VV/HV)
De stand van zaken van de oorlog in Oekraïne

86 À • Situatie in de Straat van Taiwan

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

[2022/2822(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats
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93 À • Reactie van de EU op de stijgende energieprijzen in Europa

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2022/2830(RSP)]

De stemming vindt plaats in oktober I

81 • Presentatie door de Raad over zijn standpunt ten aanzien van het ontwerp van
algemene begroting - begrotingsjaar 2023

[2022/2755(RSP)]

21 À • Hernieuwd partnerschap met het Zuidelijk Nabuurschap - een nieuwe agenda voor
het Middellandse Zeegebied

Verslag: Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022)

Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Commissie en de
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse
zaken en veiligheidsbeleid betreffende het hernieuwd partnerschap met het Zuidelijk
Nabuurschap: een nieuwe agenda voor het Middellandse Zeegebied

[2022/2007(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 118 van het Reglement

94 • De dringende noodzaak van actie op EU-niveau om een menselijke behandeling van
migranten in Europa, ook aan de grenzen, te waarborgen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2022/2831(RSP)]

Eén sprekersronde fracties

64 • Het Nieuw Europees Bauhaus

Verslag: Christian Ehler, Marcos Ros Sempere (A9-0213/2022)

Verslag over het Nieuw Europees Bauhaus

[2021/2255(INI)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie cultuur en onderwijs

52 • Stemverklaringen



Woensdag 14 september 2022

 

 

09:00 - 12:20     DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG

 

12:30 - 13:30     STEMMINGEN
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09:00 - 12:20 DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG

12:30 - 13:30 STEMMINGEN

13:30 - 22:00 Debatten (na afloop van de stemmingen)

80 • Staat van de Unie

Verklaring van de voorzitter van de Commissie

[2022/2754(RSP)]

69 À«««I - Energie-efficiëntie (herschikking)

Verslag: Niels Fuglsang (A9-0221/2022)

[COM(2021)0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

62 À«««I - Toereikende minimumlonen in de Europese Unie

Verslag: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

(Stemming: 25/11/2021)

31 À«««I - Richtlijn hernieuwbare energie

Verslag: Markus Pieper (A9-0208/2022)

[COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

21 À - Hernieuwd partnerschap met het Zuidelijk Nabuurschap - een nieuwe agenda voor het Middellandse
Zeegebied

Verslag: Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022)

[2022/2007(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 118 van het Reglement

64 - Het Nieuw Europees Bauhaus

Verslag: Christian Ehler, Marcos Ros Sempere (A9-0213/2022)

[2021/2255(INI)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie cultuur en onderwijs



13:30 - 22:00     Debatten (na afloop van de stemmingen)

 

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

rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)
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33 À • Bestaan van een duidelijk gevaar van een ernstige schending door Hongarije van de
waarden waarop de Unie berust

Verslag: Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022)

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende de constatering, overeenkomstig artikel
7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat er een duidelijk gevaar bestaat
voor een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust

[2018/0902R(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

41 À • De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2020 en 2021

Verslag: Juan Fernando López Aguilar (A9-0224/2022)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2020 en 2021

[2021/2186(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

95 • Illegale gevangenneming van de oppositieleider in Bulgarije

Actualiteitendebat (artikel 162 van het Reglement)

[2022/2832(RSP)]

89 À • Schendingen van de mensenrechten in samenhang met de gedwongen
verplaatsing van Oekraïense burgers naar Rusland en de gedwongen adoptie
van Oekraïense kinderen in Rusland

RC B9-0388/2022, B9-0388/2022, B9-0390/2022, B9-0399/2022, B9-0402/2022,
B9-0407/2022

[2022/2825(RSP)]

90 À • Schendingen van mensenrechten in Oeganda en Tanzania in verband met
investeringen in projecten op het gebied van fossiele brandstoffen

B9-0385/2022, B9-0408/2022, RC B9-0409/2022, B9-0409/2022, B9-0410/2022,
B9-0411/2022, B9-0412/2022

[2022/2826(RSP)]

91 À • Nicaragua, in het bijzonder de arrestatie van bisschop Ronaldo Álvarez

RC B9-0383/2022, B9-0383/2022, B9-0386/2022, B9-0387/2022, B9-0395/2022,
B9-0397/2022, B9-0401/2022

[2022/2827(RSP)]



Gezamenlijk debat - Regionaal beleid

 
Einde van het gezamenlijk debat
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68 • Economische, sociale en territoriale cohesie in de EU: het achtste cohesieverslag

Verslag: Constanze Krehl (A9-0210/2022)

Verslag over economische, sociale en territoriale cohesie in de EU: het achtste
cohesieverslag

[2022/2032(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

61 • EU-grensregio’s: levende laboratoria van de Europese integratie

Verslag: Younous Omarjee (A9-0222/2022)

Verslag over EU-grensregio’s: levende laboratoria van de Europese integratie

[2021/2202(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

55 • Stemverklaringen



Donderdag 15 september 2022

 

 

09:00 - 11:50     Debatten

 

12:00 - 14:00     STEMMINGEN
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09:00 - 11:50 Debatten

12:00 - 14:00 STEMMINGEN

15:00 - 16:00 Debatten

70 À«««I • Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke
stichtingen

Verslag: Rainer Wieland, Charles Goerens (A9-0223/2022)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese
politieke stichtingen

[COM(2021)0734 - C9-0432/2021 - 2021/0375(COD)]

Commissie constitutionele zaken

34 • Tenuitvoerlegging van de geactualiseerde nieuwe industriestrategie voor Europa:
afstemming van de uitgaven op het beleid

Verslag: Tom Berendsen (A9-0214/2022)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de geactualiseerde nieuwe industriestrategie voor
Europa: afstemming van de uitgaven op het beleid

[2022/2008(INI)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

87 • Staat van de kmo-Unie

Verklaring van de Commissie

[2022/2823(RSP)]

89 À - Schendingen van de mensenrechten in samenhang met de gedwongen verplaatsing van Oekraïense
burgers naar Rusland en de gedwongen adoptie van Oekraïense kinderen in Rusland

Ontwerpresoluties

RC B9-0388/2022, B9-0388/2022, B9-0390/2022, B9-0399/2022, B9-0402/2022, B9-0407/2022

[2022/2825(RSP)]

90 À - Schendingen van mensenrechten in Oeganda en Tanzania in verband met investeringen in projecten
op het gebied van fossiele brandstoffen

Ontwerpresoluties

B9-0385/2022, B9-0408/2022, RC B9-0409/2022, B9-0409/2022, B9-0410/2022, B9-0411/2022,
B9-0412/2022

[2022/2826(RSP)]

91 À - Nicaragua, in het bijzonder de arrestatie van bisschop Ronaldo Álvarez

Ontwerpresoluties

RC B9-0383/2022, B9-0383/2022, B9-0386/2022, B9-0387/2022, B9-0395/2022, B9-0397/2022,
B9-0401/2022

[2022/2827(RSP)]
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96 À«««I - Macrofinanciële bijstand aan Oekraïne

Verslag:

[COM(2022)0557 - C9-0303/2022 - 2022/0281(COD)]

Commissie internationale handel

33 À - Bestaan van een duidelijk gevaar van een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop
de Unie berust

Verslag: Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022)

[2018/0902R(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

41 À - De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2020 en 2021

Verslag: Juan Fernando López Aguilar (A9-0224/2022)

[2021/2186(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

68 - Economische, sociale en territoriale cohesie in de EU: het achtste cohesieverslag

Verslag: Constanze Krehl (A9-0210/2022)

[2022/2032(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

61 - EU-grensregio’s: levende laboratoria van de Europese integratie

Verslag: Younous Omarjee (A9-0222/2022)

[2021/2202(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

70 À«««I - Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

Verslag: Rainer Wieland, Charles Goerens (A9-0223/2022)

[COM(2021)0734 - C9-0432/2021 - 2021/0375(COD)]

Commissie constitutionele zaken

34 - Tenuitvoerlegging van de geactualiseerde nieuwe industriestrategie voor Europa: afstemming van de
uitgaven op het beleid

Verslag: Tom Berendsen (A9-0214/2022)

[2022/2008(INI)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

92 À - Gevolgen van droogte, branden en andere extreme weerfenomenen: meer inspanningen van de EU om
klimaatverandering tegen te gaan

Ontwerpresoluties

RC B9-0384/2022, B9-0384/2022, B9-0391/2022, B9-0393/2022, B9-0403/2022, B9-0404/2022,
B9-0405/2022

[2022/2829(RSP)]

86 À - Situatie in de Straat van Taiwan

Ontwerpresoluties

RC B9-0389/2022, B9-0389/2022, B9-0392/2022, B9-0394/2022, B9-0396/2022, B9-0398/2022,
B9-0400/2022

[2022/2822(RSP)]



15:00 - 16:00     
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88 • Milieuramp in de rivier de Oder

Verklaring van de Commissie

[2022/2824(RSP)]

57 • Stemverklaringen



 

 
Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 

Indieningstermijnen
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Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

 
 

Maandag 12 september 2022

 

17:00 - 23:00

 

 

Dinsdag 13 september 2022

 

09:00 - 10:30

 

10:30 - 11:50

 

13:00 - 15:00

 

14 14Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

735.374/OJ 735.374/OJ

Raad (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :40'

Rapporteurs (4 x 6') :24'

Rapporteurs (artikel 160 van het Reglement) (3 x 4') :12'

Rapporteurs voor advies (9 x 1') :9'

“Catch the eye” (7 x 5') :35'

Leden :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17', Renew : 13', Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6' 30

Raad (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

“Catch the eye” :5'

Leden :44'

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

Sanna Marin, minister-president van Finland (inclusief antwoorden) :20'

Leden :31'

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

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteur voor advies (6 x 1') :6'

“Catch the eye” (2 x 5') :10'

Leden :60'

PPE : 13', S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6', ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30



15:00 - 22:00

 

 

Woensdag 14 september 2022

 

09:00 - 12:20

 

13:30 - 22:00

 

 

Donderdag 15 september 2022

 

09:00 - 11:50

 

15 15Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

735.374/OJ 735.374/OJ

Raad (inclusief antwoorden) :30'

Commissie (inclusief antwoorden) :35'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:10'

Voorzitter van de Begrotingscommissie :3'

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

Rapporteurs (3 x 6') :18'

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

“Catch the eye” (4 x 5') :20'

Leden :120'

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 12' 30, ID : 11' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 8'

Raad (inclusief antwoorden) :5'

Voorzitter van de Europese Commissie (inclusief antwoorden) :40'

“Catch the eye” :5'

Leden :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17', Renew : 13', Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6' 30

Raad (inclusief antwoorden) :5'

Commissie (inclusief antwoorden) :35'

Spreker actualiteitendebat :4'

Rapporteurs (4 x 6') :24'

Rapporteurs voor advies (4 x 1') :4'

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

“Catch the eye” (3 x 5') :15'

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

Leden :225'

PPE : 54', S&D : 45', Renew : 32' 30, Verts/ALE : 23', ID : 21' 30, ECR : 21', The Left : 13' 30, NI : 14' 30

Commissie (inclusief antwoorden) :20'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteur voor advies (4 x 1') :4'

“Catch the eye” (3 x 5') :15'

Leden :75'

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



15:00 - 16:00

 

16 16Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

735.374/OJ 735.374/OJ

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

“Catch the eye” :5'

Leden :21'

PPE : 3', S&D : 3', Renew : 2' 30, Verts/ALE : 2' 30, ID : 2' 30, ECR : 2' 30, The Left : 2' 30, NI : 2' 30



Indieningstermijnen

 
 

Maandag 12 september 2022

 

 

Dinsdag 13 september 2022

 

17 17Indieningstermijnen
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79 À • Nieuwe EU-bosstrategie voor 2030 – Duurzaam bosbeheer in Europa  - Verslag: Ulrike Müller
(A9-0225/2022)

- Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden van het EP;
alternatieve ontwerpresoluties

Woensdag 7 september, 13:00

37 À • Ontbossingsverordening  - Verslag: Christophe Hansen (A9-0219/2022)

- Amendementen; verwerping Woensdag 7 september, 13:00

69 À • Energie-efficiëntie (herschikking)  - Verslag: Niels Fuglsang (A9-0221/2022)

- Amendementen; verwerping Woensdag 7 september, 13:00

71 À • Verdragsgebied van de Commissie voor de visserij in het westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan:
instandhoudings- en beheersmaatregelen  - Verslag: Isabel Carvalhais (A9-0009/2022)

- Amendementen; verwerping Woensdag 7 september, 13:00

92 À • Gevolgen van droogte, branden en andere extreme weerfenomenen: meer inspanningen van de EU om
klimaatverandering tegen te gaan - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Maandag 12 september, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 13 september, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 13 september, 20:00

- Verzoeken om “aparte” stemming, stemming “in onderdelen” en
“hoofdelijke” stemming

Woensdag 14 september, 16:00

96 À • Macrofinanciële bijstand aan Oekraïne  - Verslag:

- Amendementen; verwerping Woensdag 14 september, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming, stemming “in onderdelen” en
“hoofdelijke” stemming

Woensdag 14 september, 19:00

59 À • Amendementen op de verordening kapitaalvereisten op het gebied van afwikkeling (het “daisychain”-
voorstel)  - Verslag: Jonás Fernández (A9-0020/2022)

- Amendementen; verwerping Woensdag 7 september, 13:00

42 À • Verantwoorde particuliere financiering van proceskosten  - Verslag: Axel Voss (A9-0218/2022)

- Amendementen Vrijdag 9 september, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming, stemming “in onderdelen” en
“hoofdelijke” stemming

Maandag 12 september, 19:00

62 À • Toereikende minimumlonen in de Europese Unie  - Verslag: Dennis Radtke, Agnes Jongerius
(A9-0325/2021)

- Amendementen; verwerping Woensdag 7 september, 13:00

31 À • Richtlijn hernieuwbare energie  - Verslag: Markus Pieper (A9-0208/2022)

- Amendementen; verwerping Woensdag 7 september, 13:00



 

Woensdag 14 september 2022
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735.374/OJ 735.374/OJ

86 À • Situatie in de Straat van Taiwan - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

- Ontwerpresoluties Maandag 12 september, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 13 september, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 13 september, 20:00

- Verzoeken om “aparte” stemming, stemming “in onderdelen” en
“hoofdelijke” stemming

Woensdag 14 september, 16:00

93 À • Reactie van de EU op de stijgende energieprijzen in Europa - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Woensdag 28 september, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 3 oktober, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 3 oktober, 20:00

21 À • Hernieuwd partnerschap met het Zuidelijk Nabuurschap - een nieuwe agenda voor het Middellandse
Zeegebied  - Verslag: Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022)

- Amendementen Woensdag 7 september, 13:00

33 À • Bestaan van een duidelijk gevaar van een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de
Unie berust  - Verslag: Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022)

- Amendementen Woensdag 7 september, 13:00

41 À • De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2020 en 2021  - Verslag: Juan Fernando López
Aguilar (A9-0224/2022)

- Amendementen Woensdag 7 september, 13:00

89 À • Schendingen van de mensenrechten in samenhang met de gedwongen verplaatsing van Oekraïense
burgers naar Rusland en de gedwongen adoptie van Oekraïense kinderen in Rusland

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 12 september, 20:00

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

Woensdag 14 september, 13:00

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

Woensdag 14 september, 14:00

90 À • Schendingen van mensenrechten in Oeganda en Tanzania in verband met investeringen in projecten op
het gebied van fossiele brandstoffen

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 12 september, 20:00

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

Woensdag 14 september, 13:00

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

Woensdag 14 september, 14:00

91 À • Nicaragua, in het bijzonder de arrestatie van bisschop Ronaldo Álvarez

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 12 september, 20:00

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

Woensdag 14 september, 13:00

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

Woensdag 14 september, 14:00



Donderdag 15 september 2022

 

Aparte stemmingen - Stemmingen in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
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70 À • Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen  -
Verslag: Rainer Wieland, Charles Goerens (A9-0223/2022)

- Amendementen; verwerping Woensdag 7 september, 13:00

- Teksten die dinsdag in stemming worden gebracht Vrijdag 9 september, 12:00

- Teksten die woensdag in stemming worden gebracht Maandag 12 september, 19:00

- Teksten die donderdag in stemming worden gebracht Dinsdag 13 september, 19:00

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

Woensdag 14 september, 19:00
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	09:00 - 10:30
	10:30 - 11:50
	13:00 - 15:00
	15:00 - 22:00

	Woensdag 14 september 2022
	09:00 - 12:20
	13:30 - 22:00

	Donderdag 15 september 2022
	09:00 - 11:50
	15:00 - 16:00


	Indieningstermijnen
	Maandag 12 september 2022
	Dinsdag 13 september 2022
	Woensdag 14 september 2022
	Donderdag 15 september 2022
	Aparte stemmingen - Stemmingen in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen


	Inhoud
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


