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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 - 11:20     

 

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

rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)

 

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

15:00 - 16:00 Debatten

57 • Bescherming van bos- en milieuactivisten in de EU

Verklaring van de Commissie

[2019/2939(RSP)]

54 À • Situatie op het gebied van vrijheden in Algerije

RC B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019,
B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Cuba, de zaak van José Daniel Ferrer

RC B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019,
B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haïti

RC B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019,
B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(RSP)]

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

38 ««« - Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van
rundvlees van hoge kwaliteit

Aanbeveling: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen
de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een
aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum
van overeenstemming over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde
groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde
producten van de Europese Unie worden toegepast (2014)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Commissie internationale handel
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39 À - Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van
rundvlees van hoge kwaliteit (resolutie)

Verslag: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de
sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de
toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge
kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming over de invoer van rundvlees van
dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die
door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014)

[2019/0142M(NLE)]

Commissie internationale handel

37 À - De situatie in Bolivia

Ontwerpresoluties

RC B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019,
B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Debat: 13/11/2019)

51 À - Noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu

Ontwerpresoluties

RC B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019,
B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

10 À - VN-klimaatconferentie 2019 (COP25)

Ontwerpresoluties

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - Toetreding EU tot het Verdrag van Istanbul en overige maatregelen ter bestrijding van
gendergebaseerd geweld

Ontwerpresoluties

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

58 À - Recente maatregelen van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, aanklagers en speurders die
betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen van 13 januari 1991 in Vilnius

Ontwerpresoluties

RC B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

33 À - Maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het
Airbusgeschil aan te pakken

Ontwerpresoluties

RC B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019,
B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]

42 À - De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie

Ontwerpresoluties

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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19 À - Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst EU-ACS

Ontwerpresoluties

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • Klantenservicenummer 800

Mondelinge vraag

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Commissie
Telecomregels

[2019/2937(RSP)]
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