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EUROPEES PARLEMENT

ZITTING 2018 - 2019 

Vergaderingen van 10 t/m 13 september 2018 

STRAATSBURG 

NOTULEN

MAANDAG 10 SEPTEMBER 2018

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting
De onderbroken zitting van donderdag 5 juli 2018 wordt hervat.

2. Opening van de vergadering
De vergadering wordt om 17.09 uur geopend.

3. Verklaring van de Voorzitter
De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij stilstaat bij verscheidene drama's die de Europese
landen tijdens de zomer hebben opgeschrikt en die een groot aantal slachtoffers hebben gemaakt,
met name de bosbranden in Griekenland en Zweden, de instorting van de Morandi-brug in Genua en
de stortvloed in de Raganello-kloof in de regio Calabrië. Hij betuigt namens het Parlement zijn
medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers. 

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

° 
° ° ° 

Het woord wordt gevoerd door Younous Omarjee over de onafhankelijkheid van het mandaat van de
leden van het Parlement (de Voorzitter antwoordt hem dat de kwestie door het Bureau zal worden
behandeld in zijn vergadering van vanavond), Philippe Lamberts en Gabriele Zimmer.

Het woord wordt gevoerd door Andrey Kovatchev over het verkeersongeval in Bulgarije op 25
augustus 2018, waarbij 16 slachtoffers vielen (de Voorzitter sluit zich aan bij deze woorden).
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Het woord wordt gevoerd door Dobromir Sośnierz.

5. Samenstelling Parlement
Burkhard Balz heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van
het Parlement, met ingang van 1 september 2018.
Overeenkomstig artikel 4 van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze
datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

° 
° ° ° 

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Salvatore
Domenico Pogliese tot burgemeester van de gemeente Catane, met ingang van 14 juli 2018. 

Het Parlement neemt ter kennis dat deze functie overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Akte
betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van
rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het
Europees Parlement en dat de zetel vanaf 14 juli 2018 vacant is.

° 
° ° ° 

De bevoegde Estse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Igor Gräzin tot lid
van het Parlement, ter vervanging van Kaja Kallas, met ingang van 5 september 2018.

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Giovanni
Miccichè tot lid van het Parlement, ter vervanging van Salvatore Domenico Pogliese, met ingang
van 19 juli 2018. Maar aangezien Giovanni Miccichè niet binnen de voorgeschreven termijn afstand
heeft gedaan van de functie die hij in Italië bekleedde en die onverenigbaar is met de hoedanigheid
van lid van het Europees Parlement volgens het Italiaanse recht, hebben dezelfde autoriteiten het
Parlement op de hoogte gesteld van de intrekking van zijn mandaat in het Europees Parlement met
ingang van 20 augustus 2018. Tegelijkertijd hebben zij kennis gegeven van de benoeming van
Innocenzo Leontini tot lid van het Parlement, ter vervanging van Giovanni Miccichè, met ingang
van 20 augustus 2018.

Het Parlement neemt kennis van hun benoeming.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist,
nemen Igor Gräzin en Innocenzo Leontini, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met
volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een
verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid
van lid van het Europees Parlement.

6. Onderzoek geloofsbrieven
Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Tilly Metz met
ingang van 20 juni 2018.

7. Samenstelling commissies en delegaties
Le Président heeft van de Verts/ALE, PPE, ALDE-Fractie en de GUE/NGL-Fractie de volgende
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verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ECON: Daniel Caspary 

Commissie ITRE: Igor Gräzin

Commissie INTA: Christophe Hansen

Bijzondere Commissie terrorisme: Eva Joly in plaats van Romeo Franz

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië: Dimitrios Papadimoulis in plaats van Kostas Chrysogonos

Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU: Christophe Hansen.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van
deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

8. Onderhandelingen voor de eerste lezing van het Parlement (artikel 69
quater van het Reglement)
De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele
onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie JURI, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en
maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en
kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU (COM(2016)0723 – C8-0475/2016
– 2016/0359(COD)). Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- Commissie JURI, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van
de cessie van vorderingen (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Rapporteur:
Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Commissie ITRE, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor
cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van
de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de
cyberbeveiligingsverordening") (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)).
Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Commissie TRAN, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/106/EEG houdende vaststelling van
gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen
tussen lidstaten (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Rapporteur: Daniela Aiuto
(A8-0259/2018)

- Commissie EMPL, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijin van het Europees
Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en
mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (COM(2016)0253 – C8-
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0475/2016 – 2017/0085(COD)). Rapporteur: David Casa (A8-0270/2018)

- Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling
van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het
bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht
zijn vrijgesteld (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Rapporteur:
Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere
betaalmiddelen dan contanten en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ (COM(2017)0489
– C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- Commissie ECON, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)
(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Rapporteur: Sophia in 't Veld (A8-
0278/2018)

- Commissie IMCO, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en
de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de
Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU)
2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen
2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU,
2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU,
2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0795 – C8-
0004/2018 – 2017/0353(COD)). Rapporteur: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- Commissie IMCO, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een
andere lidstaat rechtmatig in de handel  zijn gebracht (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 –
2017/0354(COD)). Rapporteur: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste
de middelhoge drempel bereiken, avant minuit de demain, vóór morgen, dinsdag 13 september 2018
schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden
gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien
er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om
onderhandelingen te beginnen.

9. Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité
(artikel 137, lid 2, van het Reglement)
De Voorzitter deelt mee dat hij overeenkomstig artikel 137, lid 2, van het Reglement, van de
Commissie INTA een verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité
heeft ontvangen zodat het een advies kan uitbrengen over het functioneren van de interne
adviesgroepen.
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Dit raadplegingsverzoek zal geacht worden te zijn goedgekeurd tenzij een fractie of een aantal leden
ten minste de lage drempel bereikt en binnen een termijn van 24 uur een verzoek indient om het
bovenstaande verzoek in stemming te brengen.

10. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
De Commissie LIBE heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees
Parlement aangenomen tekst:

- Rectificatie P8_TA(2017)0411(COR01) van Verordening (EU) 2017/2226 van het Europees
Parlement en de Raad van 30 november 2017 tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor
de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten
aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen overschrijden en tot vaststelling van
de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van
de overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord en Verordeningen(EG) nr.
767/2008 en (EU) nr. 1077/2011 (PB L 327 van 9.12.2017, blz. 20.) (standpunt van het Europees
Parlement vastgesteld in eerste lezing op 25 oktober 2017 met het oog op de vaststelling van
bovengenoemde verordening P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106
(COD) - Commissie LIBE)

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, wordt deze rectificatie geacht te zijn
goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk
vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken de rectificatie in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.

11. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure
vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
De Voorzitter deelt mee dat hij samen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de
gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen heeft ondertekend:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van
toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr.
1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU)
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking
van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A
(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een industrieel
ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het
concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de Unie
(00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geïntegreerde
landbouwstatistieken en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1166/2008 en (EU) nr.
1337/2011 (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD))

De Voorzitter deelt mee woensdag 12 september 2018 samen met de voorzitter van de Raad
onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen
ondertekenen:
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- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees
reisinformatie en -autorisatiesysteem (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr.
1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 en (EU) 2017/2226
(00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794
met het oog op de oprichting van een Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem (Etias)
(00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD))

12. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128
van het Reglement):

— (O-000063/2018) van Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli
Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini en Joëlle Mélin, namens de
Commissie ENVI, aan de Raad: Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-,
product- en afvalwetgeving (B8-0036/2018)

— (O-000064/2018) van Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli
Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini en Joëlle Mélin, namens de
Commissie ENVI, aan de Commissie: Opties om te werken aan het snijvlak van
chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (B8-0037/2018).

13. Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
De volgende uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat is ingediend
(artikel 130 ter van het Reglement):

— (O-000062/2018) van Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: De
verklaring van Europadag tot officiële feestdag ter bevordering van de waarden van de EU
(B8-0038/2018). 

14. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
Onderwerpen van gedelegeerde handelingen, ingediend bij het Parlement:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageIII bij Verordening (EU) nr.
211/2011 van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief (C(2018)04209 -
2018/2800(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 9 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: AFCO, PETI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 658/2014 van
het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aanpassing aan het inflatiecijfer van de aan het
Europees Geneesmiddelenbureau te betalen vergoedingen voor het uitvoeren van
geneesmiddelenbewakingsactiviteiten inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik (C(2018)
04364 - 2018/2805(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 juli
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2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr.
231/2013 met betrekking tot de bewaartaken van bewaarders (C(2018)04377 - 2018/2807(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 juli
2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU)
2016/438 met betrekking tot de bewaartaken van bewaarders (C(2018)04379 - 2018/2806(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 juli
2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU)
2015/61 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad
met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste voor kredietinstellingen (C(2018)04404 -
2018/2809(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli
2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen waarin de
governance- en controlevereisten voor onder toezicht staande contribuanten nader worden
gespecificeerd (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de vorm en de
inhoud van de bij de bevoegde autoriteit van de referentielidstaat in te dienen erkenningsaanvraag
en betreffende de presentatie van informatie in de kennisgeving aan de Europese Autoriteit voor
effecten en markten (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
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het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de
minimuminhoud van samenwerkingsregelingen met bevoegde autoriteiten van derde landen
waarvan het rechtskader en de toezichtpraktijken als gelijkwaardig zijn erkend (C(2018)04427 -
2018/2814(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de procedures en
kenmerken van de toezichtfunctie (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere specificatie van de
wijze waarop ervoor moet worden gezorgd dat inputgegevens passend en verifieerbaar zijn, en van
de interne toezicht- en verificatieprocedures van een contribuant die de beheerder van een cruciale
of significante benchmark moet nastreven wanneer de inputgegevens door een frontofficefunctie
worden aangeleverd (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere specificatie van de
elementen van de gedragscode die moet worden ontwikkeld door beheerders van op inputgegevens
van contribuanten gebaseerde benchmarks (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere invulling van de
door bevoegde autoriteiten te hanteren criteria bij hun beoordeling van de vraag of beheerders van
significante benchmarks bepaalde vereisten dienen toe te passen (C(2018)04434 - 2018/2812
(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad ten aanzien technische reguleringsnormen tot nadere bepaling
van de informatie die door beheerders van cruciale of significante benchmarks moet worden
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verstrekt over de methodologie die wordt gebruikt om de benchmark vast te stellen, de interne
evaluatie en goedkeuring van de methodologie en over de procedures voor het materieel wijzigen
van de methodologie (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de
informatie die moet worden verstrekt in een vergunningsaanvraag en een registratieaanvraag (C
(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere specificatie van de
inhoud van de door de beheerder van een benchmark te publiceren benchmarkverklaring en van de
gevallen waarin actualiseringen van deze verklaring nodig zijn (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de lijst van ziekten in bijlageII bij
Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad betreffende overdraagbare
dierziekten en houdende wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van
diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (C(2018)04785 - 2018/2835(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus
2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI, ENVI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de
Raad, met betrekking tot de toevoeging van Pakistan aan de tabel onder punt I van de bijlage (C
(2018)05006 - 2018/2836(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus
2018.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, LIBE

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van
bezwaren is verlengd:

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU)
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nr. 639/2014 wat betreft bepaalde voorschriften inzake vergroeningspraktijken die zijn
vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (C(2018)
04236 - 2018/2798(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 9 juli
2018.

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met  2 maanden op verzoek van het
Europees Parlement.

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

– Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr.
543/2011 wat betreft de handelsnormen voor de sector groenten en fruit (C(2018)04349 -
2018/2808(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 juli
2018.

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met  __[A196512]__ maanden op
verzoek van het Europees Parlement.

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

– Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 515/2014
wat betreft de toewijzing van extra financiering uit de EU-begroting met het oog op de uitvoering
van het inreis-uitreissysteem (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli
2018.

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met  __[A196512]__ maanden op
verzoek van het Europees Parlement.

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr.
1042/2014 van de Commissie van 25 juli 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 514/2014 in
verband met de aanwijzing van verantwoordelijke instanties en hun verantwoordelijkheden op het
gebied van beheer en controle en in verband met het statuut en de verplichtingen van auditinstanties
(C(2018)02857 – 2018/2705(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 mei
2018.

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden extra op verzoek van de
Raad.
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verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van
bezwaren is gewijzigd van 1 naar 3 maanden op verzoek van de bevoegde commissie:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen waarin de
governance- en controlevereisten voor onder toezicht staande contribuanten nader worden
gespecificeerd (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018
op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de vorm en de
inhoud van de bij de bevoegde autoriteit van de referentielidstaat in te dienen erkenningsaanvraag
en betreffende de presentatie van informatie in de kennisgeving aan de Europese Autoriteit voor
effecten en markten (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018
op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de
minimuminhoud van samenwerkingsregelingen met bevoegde autoriteiten van derde landen
waarvan het rechtskader en de toezichtpraktijken als gelijkwaardig zijn erkend (C(2018)04427 -
2018/2814(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018
op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de procedures en
kenmerken van de toezichtfunctie (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018
op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere specificatie van de
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wijze waarop ervoor moet worden gezorgd dat inputgegevens passend en verifieerbaar zijn, en van
de interne toezicht- en verificatieprocedures van een contribuant die de beheerder van een cruciale
of significante benchmark moet nastreven wanneer de inputgegevens door een frontofficefunctie
worden aangeleverd (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018
op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere specificatie van de
elementen van de gedragscode die moet worden ontwikkeld door beheerders van op inputgegevens
van contribuanten gebaseerde benchmarks (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018
op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere invulling van de
door bevoegde autoriteiten te hanteren criteria bij hun beoordeling van de vraag of beheerders van
significante benchmarks bepaalde vereisten dienen toe te passen (C(2018)04434 - 2018/2812
(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018
op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad ten aanzien technische reguleringsnormen tot nadere bepaling
van de informatie die door beheerders van cruciale of significante benchmarks moet worden
verstrekt over de methodologie die wordt gebruikt om de benchmark vast te stellen, de interne
evaluatie en goedkeuring van de methodologie en over de procedures voor het materieel wijzigen
van de methodologie (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018
op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de
informatie die moet worden verstrekt in een vergunningsaanvraag en een registratieaanvraag (C
(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018
op verzoek van de bevoegde commissie.
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verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van
het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere specificatie van de
inhoud van de door de beheerder van een benchmark te publiceren benchmarkverklaring en van de
gevallen waarin actualiseringen van deze verklaring nodig zijn (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2018
op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

15. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met
toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 tot
vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008
van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de
specificaties van bepaalde sorbitaanesters (E 491 sorbitaanmonostearaat, E 492 sorbitaantristearaat
en E 495 sorbitaanmonopalmitaat)(D055959/03 – 2018/2788(RPS) - termijn : 5 september 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI 

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008
van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de
Commissie wat cochenille, karmijnzuur, karmijn (E 120) betreft (D056133/02 – 2018/2789(RPS) -
termijn : 5 september 2018) 
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI 

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008
van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de
Commissie wat het gebruik van licht gesubstitueerde hydroxypropylcellulose (L-HPC) in
voedingssupplementen betreft (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - termijn : 6 september 2018) 
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI 

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EG) nr.
850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische
verontreinigende stoffen (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - termijn: 7 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr.
1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr.
231/2012 van de Commissie wat octylgallaat (E 311) en dodecylgallaat (E 312) betreft (D055962/02
- 2018/2823(RPS) - termijn: 18 september 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008
van het Europees Parlement en de Raad wat levensmiddelencategorie 17 en het gebruik van
levensmiddelenadditieven in voedingssupplementen betreft (D056202/02 - 2018/2826(RPS) -
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termijn: 18 september 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG, Verordening (EG) nr.
692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie om de
typegoedkeuringstests en -procedures voor de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen,
waaronder die voor conformiteit tijdens het gebruik en emissies in reële rijomstandigheden, te
verbeteren en bepalingen in te voeren betreffende instrumenten voor de meting van het brandstof-
en elektriciteitsverbruik (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - termijn: 7 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO
advies: ENVI (artikel 54 van het Reglement)

- Ontwerpverordening van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 808/2004 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de
informatiemaatschappij voor referentiejaar 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - termijn: 10
oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Verordening van de Commissie tot goedkeuring van een wijziging van het technisch dossier van
een in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 geregistreerde geografische aanduiding van een
gedistilleerde drank waarbij de belangrijkste specificaties van dat dossier worden gewijzigd "Ron de
Guatemala" (GA) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - termijn: 7 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Besluit van de Commissie tot wijziging van de Besluiten 2012/481/EU, 2014/391/EU,
2014/763/EU en 2014/893/EU wat de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van
de EU-milieukeur voor bepaalde producten alsmede van de daarmee verband houdende eisen inzake
beoordeling en controle betreft (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - termijn: 7 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van
het Europees Parlement en de Raad wat betreft het schrappen van bepaalde aromastoffen uit de EU-
lijst (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - termijn: 18 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van
het Europees Parlement en de Raad wat cafeïne en theobromine betreft (D056881/03 - 2018/2825
(RPS) - termijn: 18 september 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie inzake het sectorale referentiedocument betreffende beste
milieubeheerpraktijken, sectorale milieuprestatie-indicatoren en criteria voor topprestaties voor de
automobielsector in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009 inzake de vrijwillige deelneming
van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (D056934/01
- 2018/2822(RPS) - termijn: 17 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie inzake het sectorale referentiedocument betreffende beste
milieubeheerpraktijken, sectorale milieuprestatie-indicatoren en criteria voor topprestaties voor de
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sector van de vervaardiging van elektrische en elektronische apparatuur in het kader van
Verordening (EG) nr. 1221/2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een
communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) -
termijn: 17 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de criteria voor de toekenning van de EU-
milieukeur voor smeermiddelen (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - termijn: 18 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009
van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D057068/01 -
2018/2802(RPS) - termijn: 10 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr.
396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor
abamectine, acibenzolar S methyl, clopyralid, emamectine, fenhexamide, fenpyrazamine, fluazifop
P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E 553b en tebuconazool in of op bepaalde producten
(D057182/02 - 2018/2830(RPS) - termijn: 26 september 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen III en V bij Verordening (EG) nr.
396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen
van difenylamine en oxadixyl in of op bepaalde producten (D057183/02 - 2018/2831(RPS) -
termijn: 26 september 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr.
396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor
penoxsulam, triflumizool en triflumuron in of op bepaalde producten (D057184/02 - 2018/2829
(RPS) - termijn: 26 september 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006
van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bis(2 ethylhexyl)ftalaat
(DEHP), dibutylftalaat (DBP), benzylbutylftalaat (BBP) en diisobutylftalaat (DIBP) (D057230/02 -
2018/2828(RPS) - termijn: 26 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement) en IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van de bijlagen IV, VI en VII bij Verordening (EG)
nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het in de handel brengen en het
gebruik van diervoeders, en tot rectificatie van bepaalde taalversies van de bijlagen II, IV, V en VI
bij die verordening (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - termijn: 23 november 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Verordening van de Commissie tot registratie van een geografische aanduiding van een
gedistilleerde drank in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 "Карнобатска гроздова ракия"
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/ "Гроздова ракия от Карнобат" / "Karnobatska grozdova rakya" / "Grozdova rakya ot Karnobat"
(GA) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - termijn: 26 oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot registratie van een geografische aanduiding van een
gedistilleerde drank in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 "Гроздова ракия от
Търговище"/"Grozdova rakya ot Targovishte" (GA) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - termijn: 26
oktober 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement)

16. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven
uitvoering
De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de
vergaderperioden van februari II, april, mei I en mei II 2018 door het Parlement aangenomen
standpunten en resoluties, staan op Europarl.

17. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr.
768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles (COM(2018)0368 - C8-
0238/2018 - 2018/0193(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar bevoegd : PECH
advies : ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen
de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewĳsverkrĳging in burgerlĳke en handelszaken
(COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en
Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar bevoegd : JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de
kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in
handelszaken (betekening en kennisgeving van stukken) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 -
2018/0204(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar bevoegd : JURI
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- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële
samenwerking, asiel en migratie) en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/XX [de Eurodac-
verordening], Verordening (EU) 2018/XX [de SIS-verordening op het gebied van
rechtshandhaving], Verordening (EU) 2018/XX [de ECRIS-TCN-verordening] en Verordening (EU)
2018/XX [de eu-LISA-verordening] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar bevoegd : LIBE
advies : AFET, BUDG

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot
wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit
2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening
(EU) 2018/XX [ETIAS-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [SIS-verordening op het gebied
van grenscontroles] en Verordening (EU) 2018/XX [eu-LISA-verordening] (COM(2018)0478 - C8-
0294/2018 - 2017/0351(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar bevoegd : LIBE
advies : AFET, BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1588 van de
Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen
(COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

verwezen naar bevoegd : ECON

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de
invoering van de nadere technische maatregelen voor de werking van het definitieve btw-stelsel
voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten (COM(2018)0329 - C8-
0317/2018 - 2018/0164(CNS))

verwezen naar bevoegd : ECON

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2012
betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van
het elektronische register (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

verwezen naar bevoegd : ECON

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk wordt gemachtigd om, in het belang van
de Europese Unie, de toetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag van 's-Gravenhage van
1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te
aanvaarden (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE))

verwezen naar bevoegd : JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Cyprus, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal,
Roemenië en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie,
de toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980
betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden
(COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

verwezen naar bevoegd : JURI
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- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd, in het
belang van de Europese Unie, de toetreding van Honduras tot het Verdrag van 's-Gravenhage van
1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te
aanvaarden (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE))

verwezen naar bevoegd : JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Luxemburg, Oostenrijk en Roemenië worden
gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Belarus en Oezbekistan tot
het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van
internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 -
2018/0279(NLE))

verwezen naar bevoegd : JURI

- Besluit van de Raad inzake de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese
Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en Groenland en het
Koninkrijk Denemarken anderzijds ("LGO-besluit") (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244
(CNS))

verwezen naar bevoegd : DEVE
advies : BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma voor onderzoek en
opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025 ter
aanvulling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (COM(2018)
0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))

verwezen naar bevoegd : ITRE
advies : BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns
(herschikking) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

verwezen naar bevoegd : ECON
advies : ITRE, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de
Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap (07964/2018 - C8-0382/2018 -
2018/0091(NLE))

verwezen naar bevoegd : INTA
advies : ENVI, TRAN, AGRI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de actie van de Unie
ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende
oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 -
2018/0189(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en
Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar bevoegd : JURI
advies : INTA, ENVI, AGRI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
(COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar bevoegd : TRAN
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- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de
Unie (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar bevoegd : TRAN
advies : BUDG, ITRE, REGI

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van een EU-noodreisdocument en tot
intrekking van Besluit 96/409/GBVB (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

verwezen naar bevoegd : LIBE
advies : AFET, JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van
de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust
(2018-2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

verwezen naar bevoegd : PECH
advies : DEVE, BUDG

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde
uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Ierland (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808
(CNS))

verwezen naar bevoegd : LIBE

- Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling
van DNA-gegevens in Ierland (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS))

verwezen naar bevoegd : LIBE

- Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling
van dactyloscopische gegevens in Kroatië (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS))

verwezen naar bevoegd : LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied
van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking
van Verordening (EG) nr. 2115/2005 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1386/2007 van de Raad
(COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en
Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar bevoegd : PECH

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering
(aanvraag van Nederland – EGF/2018/001NL/Financiële dienstverlening) (COM(2018)0548 - C8-
0392/2018 - 2018/2220(BUD))

verwezen naar bevoegd : BUDG
advies : EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het bijstandsprogramma voor de
ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (het Ignalina-programma) en tot
intrekking van Verordening(EU) nr. 1369/2013 van de Raad (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 -
2018/0251(NLE))

verwezen naar bevoegd : ITRE
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advies : BUDG

2) van de parlementaire commissies

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens
de Europese Unie, van Amendement 1 op het Memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen
de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009
(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- en
herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (COM(2016)0851 -
C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-
0216/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Richtlijn 2014/59/EU betreffende de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit
van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG,
Richtlijn 2002/47/EG, Richtlijn 2012/30/EU, Richtlijn 2011/35/EU, Richtlijn 2005/56/EG, Richtlijn
2004/25/EG en Richtlijn 2007/36/EG (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) -
commissie ECON - Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het Europees burgerinitiatief (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) -
commissie AFCO - Rapporteur: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Verslag over taalgelijkheid in het digitale tijdperk (2018/2028(INI)) - commissie CULT -
Rapporteur: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Verslag over het pakket strategie inzake overheidsopdrachten (2017/2278(INI)) - commissie IMCO
- Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Verslag over de impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland (2017/2225(INI)) - commissie
REGI - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Verslag over Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU 2017/2257
(INI)) - commissie TRAN - Rapporteur: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de
nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd
vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen,
blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en
openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (COM(2016)0850
[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Peter Simon (A8-
0242/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings,
gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden en
kapitaalconserveringsmaatregelen (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)) -
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commissie ECON - Rapporteur: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Verslag over specifieke maatregelen voor Griekenland uit hoofde van Verordening 2015/1839
(2018/2038(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake
auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280
(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Verslag over transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in
ontwikkelingslanden: bossen (2018/2003(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Heidi Hautala
(A8-0249/2018)

- Verslag over een voorstel houdende een verzoek aan de Raad om overeenkomstig artikel 7, lid 1,
van het Verdrag betreffende de Europese Unie te constateren dat er een duidelijk gevaar bestaat voor
een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust (2017/2131(INL)) -
commissie LIBE - Rapporteur: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Verslag over de stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS (2017/2271(INI)) - commissie
AFET - Rapporteur: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Verslag over de stand van zaken van de betrekkingen tussen de EU en China (2017/2274(INI)) -
commissie AFET - Rapporteur: Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in
Brazilië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad van groenvoedergewassen
en gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Brazilië voortgebrachte
zaaizaden van groenvoedergewassen en zaaigranen, alsook wat betreft de gelijkwaardigheid van in
Moldavië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen, gewassen voor de
teelt van groentezaad en gewassen voor de teelt van zaaizaad van oliehoudende planten en
vezelgewassen en de gelijkwaardigheid van in Moldavië voortgebrachte zaaigranen, groentezaden
en zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 -
2017/0297(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens
de Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar
lidstaten enerzijds en Canada anderzijds (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) -
commissie TRAN - Rapporteur: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te brengen
nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is
gebotteld in Japan (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)) - commissie ENVI -
Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens
de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen
Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden met de
toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (12256/2014 - C8-0080/2017 -
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2014/0023(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Verslag over een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR)
2017/2254(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een programma
voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2019-2020) ter
aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (COM(2017)
0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Rebecca Harms (A8-
0258/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Richtlijn 92/106/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften
voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten (COM(2017)0648 -
C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-
0259/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de
bijzondere regeling voor kleine ondernemingen (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006
(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen
(COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Pavel
Svoboda (A8-0261/2018)

- Verslag over een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie 2018/2035(INI))
- commissie ENVI - Rapporteur: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Verslag over betrekkingen tussen de EU en derde landen met betrekking tot de regulering van en
het toezicht op financiële diensten (2017/2253(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Brian Hayes
(A8-0263/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van
Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie-
en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening") (COM(2017)0477 - C8-
0310/2017 - 2017/0225(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Verslag over maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op
het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU (2018/2055(INI)) - commissie
FEMM - Rapporteur: Pina Picierno (A8-0265/2018)

- Verslag over het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU 2018/2054(INI)) -
commissie REGI - Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

- Verslag over tweevoudige kwaliteit van producten op de interne markt (2018/2008(INI)) -
commissie IMCO - Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
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- Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende
gewasbeschermingsmiddelen (2017/2128(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Pavel Poc (A8-
0268/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van
de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van
Richtlijn 2012/30/EU (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - commissie JURI -
Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking
van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) -
commissie EMPL - Rapporteur: David Casa (A8-0270/2018)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de
nieuwe psychoactieve stoffen N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]cyclopropaancarboxamide
(cyclopropylfentanyl) en 2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]acetamide
(methoxyacetylfentanyl) aan controlemaatregelen (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))
- commissie LIBE - Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- 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
Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) -
commissie BUDG - Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018
van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 in samenhang met het voorstel voor de
beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan
Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) -
commissie BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

- * Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door
Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië (08688/2018 -
C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

18. Regeling van de werkzaamheden
De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van september 2018 (PE
626.050/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis
van het Reglement):
Maandag

Verzoek van de ECR-Fractie om als vijfde punt van de middag, na het debat over het verslag van
Pascal Arimont (A8-0244/2018) over de "Specifieke maatregelen voor Griekenland" (punt 29 van
de PDOJ), een verklaring van de Commissie over de "Branden van 2018 in Mati, in de regio Attica,
Griekenland, en de reactie van de EU" in te schrijven. 

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias, namens de ECR-Fractie, die het verzoek toelicht.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om als vijfde punt van de middag, na het debat over het verslag
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van Pascal Arimont (A8-0244/2018) over de "Specifieke maatregelen voor Griekenland" (punt 29
van de PDOJ), een verklaring van de Raad en de Commissie over "De  recente bosbranden in de
regio West-Attica" in te schrijven. Het debat zal worden afgesloten met de toelichting van de
ontwerpresoluties, die donderdag in stemming zullen worden gebracht. 

Het woord wordt gevoerd door Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek
toelicht.

Het woord wordt gevoerd door Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, die erom verzoekt dat het
onderwerp van debat wordt uitgebreid naar branden die andere Europese landen hebben getroffen
dan Griekenland, Sofia Sakorafa, en Notis Marias, de laatste om zijn verzoek te herhalen.

Bij HS (265 voor, 23 tegen, 7 onthoudingen), willigt het Parlement het verzoek van de ECR-Fractie
in. 

Bij HS (146 voor, 137 tegen, 13 onthoudingen), willigt het Parlement het verzoek van de
GUE/NGL-Fractie in. 

De indieningstermijnen zijn als volgt vastgesteld: 

ontwerpresoluties: dinsdag 11 september 2018, 12.00 

amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 12 september 2018, 12.00 

amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 12 september 2018, 13.00 

verzoeken om aparte stemming of stemming in onderdelen: woensdag 12 september 2018, 19.00. 

Dinsdag

Verzoek van de S&D-Fractie om als zesde punt aan de agenda van de middag een verklaring van de
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid over "Khan el-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd
worden" toe te voegen. Het debat zal worden gesloten met de toelichting van de ontwerpresoluties,
die donderdag in stemming zullen worden gebracht. 

Het woord wordt gevoerd door Soraya Post, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij ES (168 voor, 105 tegen, 15 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De indieningstermijnen zijn als volgt vastgesteld: 

ontwerpresoluties: dinsdag 11 september 2018, 12.00 

amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag12 september 2018, 12.00 

amendementen aux gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag12 september 2018, 13.00 

verzoeken om aparte stemming of stemming in onderdelen: woensdag 12 september 2018, 19.00. 
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Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, die erom verzoekt dat het fungerend
voorzitterschap van de Raad aanwezig is bij het debat over de situatie in Hongarije (punt 19 van de
PDOJ) (de Voorzitter antwoordt dat dit besluit aan de Raad is), Marek Jurek en Maria João
Rodrigues (eem vertegemwoordiger van de Raad geeft aan dat het fungerend voorzitterschap van de
Raad aanwezig zal zijn bij het debat).

Woensdag

Geen wijzigingen.
Donderdag

Geen wijzigingen.
° 

° ° ° 

De agenda wordt aldus vastgesteld.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

19. Europees Solidariteitskorps ***I (debat)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de
Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013,
(EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 -
2017/0102(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Brando Benifei (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL)
en Eleonora Forenza (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI).

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tiemo Wölken (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG),
Krzysztof Hetman (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Czesław Adam Siekierski
(rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie,
Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, María Teresa Giménez
Barbat, namens de ALDE-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Isabella
Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Francesc Gambús,
Liliana Rodrigues, Patrick O'Flynn en Franz Obermayr.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski,
Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Helga Trüpel.
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Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 11.9.2018.
VOORZITTER: David-Maria SASSOLI

Ondervoorzitter

20. Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële
middelen en algemene doelstelling ***I (debat)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor
structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen [COM(2017)
0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ruža
Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL),
Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Ivan
Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Ángela Vallina,
namens de GUE/NGL-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de
ENF-Fractie, Louis-Joseph Manscour en Matthijs van Miltenburg.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Bogdan
Andrzej Zdrojewski en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Ruža Tomašić.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.12 van de notulen van 11.9.2018.

21. De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland (debat)
Verslag over de impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland [2017/2225(INI)] - Commissie
regionale ontwikkeling. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Derek Vaughan leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andrey Novakov, namens de PPE-Fractie, John Howarth, namens de
S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie,
Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie,
Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Lambert van Nistelrooij en Joachim Zeller.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Izaskun
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Bilbao Barandica en Julie Ward.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu en Derek Vaughan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 11.9.2018.

22. Specifieke maatregelen voor Griekenland (debat)
Verslag over de tenuitvoerlegging van specifieke maatregelen voor Griekenland uit hoofde van
Verordening 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Pascal
Arimont (A8-0244/2018)

Pascal Arimont leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maria Spyraki, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens
de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Iskra Mihaylova, namens de ALDE-Fractie,
Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie,
Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Lambert van Nistelrooij en Konstantinos Papadakis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Dimitrios
Papadimoulis, Georgios Epitideios en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu en Pascal Arimont.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 11.9.2018.

23. De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de
reactie van de EU daarop (debat) 
Verklaringen van de Raad en de Commissie: De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in
juli 2018 en de reactie van de EU daarop (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Maria Spyraki, namens de PPE-Fractie, Miltiadis Kyrkos, namens de
S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de
GUE/NGL-Fractie, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa en Georgios Kyrtsos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Nikos
Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios en Konstantinos
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Papadakis.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op
een later tijdstip worden bekendgemaakt.
Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 13.9.2018.

24. Trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van
een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan (korte presentatie)
Verslag over trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in
een hoogwaardige baan [2017/2277(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.
Rapporteur: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Jana Žitňanská geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Olga
Sehnalová, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.
Stemming: punt 6.8 van de notulen van 11.9.2018.

25. Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en
seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke
leven in de EU (korte presentatie)
Verslag over maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op
het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU [2018/2055(INI)] - Commissie
rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pina Picierno geeft toelichting bij het verslag.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Caterina
Chinnici, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Pirkko
Ruohonen-Lerner, Krisztina Morvai en Maria Gabriela Zoană.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.
Stemming: punt 6.14 van de notulen van 11.9.2018.

P8_PV(2018)09-10 PE 628.011 - 30
NL



26. Betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van
en het toezicht op financiële diensten (korte presentatie)
Verslag over betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op
financiële diensten [2017/2253(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur:
Brian Hayes (A8-0263/2018)

Brian Hayes geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jonás Fernández.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.
Stemming: punt 6.9 van de notulen van 11.9.2018.

27. Taalgelijkheid in het digitale tijdperk (korte presentatie)
Verslag over taalgelijkheid in het digitale tijdperk [2018/2028(INI)] - Commissie cultuur en
onderwijs. Rapporteur: Jill Evans (A8-0228/2018)

Jill Evans geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Helga Stevens,
Maria Lidia Senra Rodríguez, Algirdas Saudargas en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.
Stemming: punt 6.15 van de notulen van 11.9.2018.

28. Transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in
ontwikkelingslanden: bossen (korte presentatie)
Verslag over transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in
ontwikkelingslanden: bossen [2018/2003(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking.
Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Heidi Hautala geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Kateřina Konečná,
Jean-Luc Schaffhauser en Maria Arena.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.
Stemming: punt 6.16 van de notulen van 11.9.2018.

29. Het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU (korte
presentatie)
Verslag over het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU [2018/2054(INI)] -
Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
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Krzysztof Hetman geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Daniel Buda, Maria Grapini en
Aleksander Gabelic. 

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.
Stemming: punt 6.10 van de notulen van 11.9.2018.

30. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de
volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic,
Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Pál Csáky, Maria Gabriela Zoană,
Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Zoltán Balczó, László Tőkés, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina
Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Michaela
Šojdrová, Neena Gill, Andrea Bocskor, Michela Giuffrida en Anna Záborská.

31. Agenda van de volgende vergadering 
De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 626.050/OJMA).

32. Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt om 22.59 uur gesloten.

Klaus Welle Antonio Tajani
Secretaris-generaal Voorzitter 
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Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons,
Gosiewska,  Grammatikakis,  Grapini,  Gräßle,  Graswander-Hainz,  Gräzin,  Griesbeck,  Griffin,
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Martusciello,  Marusik,  Maštálka,  Matera,  Matias,  Mato,  Matthews,  Maullu,  Maurel,  Mavrides,
Mayer  Georg,  Mayer  Alex,  Mazuronis,  Meissner,  Melo,  Meszerics,  Metsola,  Meuthen,  Michel,
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Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar,
Mobarik,  Moi,  Molnár, Monot,  Montel,  Moraes,  Morano,  Morgano,  Morvai,  Müller,  Mureşan,
Muselier,  Nagtegaal,  Nagy,  Nekov,  Neuser,  Nica,  Nicholson,  Nicolai,  Niebler,  Niedermayer,
Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee,
Ożóg,  Padar,  Paet,  Palmer,  Panzeri,  Paolucci,  Papadakis  Demetris,  Papadakis  Konstantinos,
Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini,  Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno,
Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri,  Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa,
Post,  Preda, Pretzell,  Preuß, Procter, Proust,  Punset,  Quisthoudt-Rowohl,  Radev, Radoš,  Radtke,
Rangel,  Rebega,  Reda,  Regner,  Reimon,  Reintke,  Revault  d'Allonnes  Bonnefoy, Ries,  Riquet,
Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin,
Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra,
Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli,
Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin,
Schreijer-Pierik,  Schuster,  Scottà,  Sehnalová,  Selimovic,  Senra  Rodríguez,  Sernagiotto,  Serrão
Santos,  Seymour,  Siekierski,  Silva  Pereira,  Simon  Peter, Simon  Siôn,  Sippel,  Škripek,  Škrlec,
Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty,
Štefanec,  Štětina,  Stevens,  Stihler,  Stolojan,  Stuger,  Šuica,  Sulík,  Šulin,  Svoboda,  Swinburne,
Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel,
Tarabella,  Tarand,  Taylor,  Telička,  Theocharous,  Thomas,  Thun  und  Hohenstein,  Toia,  Tőkés,
Tomaševski,  Tomašić, Tomc,  Toom, Tošenovský,  Trebesius,  Tremosa  i  Balcells,  Troszczynski,
Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere,
Vajgl,  Valcárcel  Siso,  Vălean,  Valenciano,  Valero,  Valli,  Vallina,  Vana,  Van  Brempt,
Vandenkendelaere,  Van Orden,  Vaughan, Vautmans,  Vehkaperä,  Vergiat,  Verheyen, Viegas,  Vieu,
Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von
Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler
Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni,
Zanonato,  Zarianopoulos,  Zdechovský,  Zdrojewski,  Zeller,  Zemke,  Zijlstra,  Zīle,  Zimmer,
Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol  Guzmán,  Atkinson,  Boştinaru,  Crowley,  Finch,  Händel,  Karlsson,  Monteiro  de  Aguiar,
Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez
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