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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
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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)]
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