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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



Donderdag 8 februari 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

rechtsstaat (artikel 135 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

36 À • Zomertijd

Verklaring van de Commissie

[2017/2968(RSP)]

62 À • Rusland, de zaak van Oyub Titiev en het mensenrechtencentrum Memorial

RC B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018,
B8-0105/2018, B8-0106/2018

[2018/2560(RSP)]

63 À • Executies in Egypte

RC B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018,
B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018

[2018/2561(RSP)]

64 À • Kinderslavernij in Haïti

RC B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018,
B8-0108/2018, B8-0110/2018

[2018/2562(RSP)]

9 • Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de
rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

50 À - Nominale samenstelling van de bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de Unie voor
pesticiden

[2018/2535(RSO)]

71 «««I - Het toezicht op en de verslaglegging inzake de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe
zware bedrijfsvoertuigen

Verslag: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater
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72 «««I - Invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie
beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter
aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN)

Verslag: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater

23 À«««I - Garantiefonds voor extern optreden

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Begrotingscommissie

24 À«««I - EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van
projecten buiten de Unie

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Begrotingscommissie

27 À - Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

[2017/2071(INI)]

Begrotingscommissie

43 À - De huidige mensenrechtensituatie in Turkije

Ontwerpresoluties

B8-0079/2018, RC B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018,
B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018

[2018/2527(RSP)]

60 À - Situatie in Venezuela

Ontwerpresoluties

RC B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018,
B8-0094/2018

[2018/2559(RSP)]

55 À - Situatie van de UNRWA

Ontwerpresoluties

RC B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018,
B8-0093/2018

[2018/2553(RSP)]

36 À - Zomertijd

Ontwerpresoluties

B8-0070/2018, B8-0071/2018

[2017/2968(RSP)]



15:00 - 16:00     
 

Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)
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69 • O-000086/2017

B8-0615/20017
[2017/3031(RSP)]
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