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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 = ??5022??

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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Maandag 23 november 2015 1

17:00 - 23:00 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda in het licht van de tiende Ministeriële Conferentie van de
WTO - Verklaring van de Commissie 1

Mensenrechten in de handelsbesprekingen tussen de EU en Vietnam - Mondelinge vraag (O-000116/2015 -
B8-1106/2015) 1

Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru - Verklaring van de
Commissie 1

Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 - Mondelinge vraag (O-000141/2015 -
B8-1107/2015) 1

Korte presentaties van de volgende verslagen: 1

Vermindering van de ongelijkheden, met bijzondere focus op kinderarmoede  - Verslag: Inês Cristina
Zuber (A8-0310/2015) 1

Cohesiebeleid en gemarginaliseerde gemeenschappen  - Verslag: Terry Reintke (A8-0314/2015) 2

De rol van de EU binnen de VN   - Verslag: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015) 2

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement) 2

Dinsdag 24 november 2015 3

08:30 - 12:00 3

Stand van zaken met betrekking tot de energie-unie - Verklaring van de Commissie 3

Verzekeringsbemiddeling   - Aanvullend verslag: Werner Langen (A8-0315/2015) 3

12:00 - 12:30 (Uitreiking van de LUX-prijs) 3

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 3

Intrekking van een aantal rechtshandelingen uit het Schengenacquis  - Verslag: Claude Moraes
(A8-0250/2015) 3

Intrekking van bepaalde handelingen uit het Schengenacquis op het gebied van politiële en justitiële
samenwerking  - Verslag: Claude Moraes (A8-0251/2015) 3

Intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken  -
Verslag: Claude Moraes (A8-0252/2015) 3

Lidmaatschap van de Uitgebreide Commissie van het Verdrag voor de instandhouding van de zuidelijke
blauwvintonijn  - Aanbeveling: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015) 4

Verzekeringsbemiddeling   - Aanvullend verslag: Werner Langen (A8-0315/2015) 4

Vermindering van de ongelijkheden, met bijzondere focus op kinderarmoede  - Verslag: Inês Cristina Zuber
(A8-0310/2015) 4

Cohesiebeleid en gemarginaliseerde gemeenschappen  - Verslag: Terry Reintke (A8-0314/2015) 4

De rol van de EU binnen de VN   - Verslag: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015) 4

15:00 - 23:00 4

Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect  - Verslag: Elisa
Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015) 4

Begrotingsprocedure 2016: gemeenschappelijke tekst  - Verslag: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes
(A8-0333/2015) 4

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties  -
Verslag: Rachida Dati (A8-0316/2015) 5

Gecombineerde behandeling - De basismetaalindustrie in de EU 5

De ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie  - Verslag: Edouard Martin
(A8-0309/2015) 5
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Antidumpingmaatregelen en de gevolgen daarvan voor de EU-staalindustrie - Verklaring van de
Commissie 5

Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020  - Verslag: Ole Christensen
(A8-0312/2015) 5

Preventieve maatregelen ter verkleining van de genderkloof bij pensioenen in de EU - Verklaring van de
Commissie 5

Woensdag 25 november 2015 6

08:30 - 11:50 DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG 6

Recente terroristische aanslagen in Parijs - Verklaringen van de Raad en de Commissie 6

12:00 - 12:30 Plechtige vergadering 6

Toespraak van Sergio Mattarella, president van de Italiaanse Republiek 6

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 6

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2015: eigen middelen en Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming  - Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015) 6

Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire
maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda  - Verslag: José Manuel Fernandes
(A8-0336/2015) 6

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU met het oog op de betaling van
voorschotten in het kader van de begroting voor 2016  - Verslag: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015) 6

Begrotingsprocedure 2016: gemeenschappelijke tekst  - Verslag: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes
(A8-0333/2015) 7

Bezwaar krachtens artikel 106 van het Reglement: het verlenen van toestemming voor het gebruik van bis(2-
ethylhexyl)ftalaat (DEHP) 7

Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect  - Verslag: Elisa
Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015) 7

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties  -
Verslag: Rachida Dati (A8-0316/2015) 7

Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020  - Verslag: Ole Christensen
(A8-0312/2015) 7

15:00 - 23:00 7

Uitbanning van geweld tegen vrouwen in de EU - Mondelinge vraag (O-000126/2015 - B8-1105/2015) 7

Resultaten van de top van Valletta op 11 en 12 november en van de G20-top op 15 en 16 november 2015 -
Verklaringen van de Raad en de Commissie 7

De situatie in Boeroendi - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van
de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 7

Verkiezingen in Myanmar - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van
de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 8

De situatie in Georgië - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 8

De situatie in Moldavië - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 8

Onderwijs voor kinderen in noodsituaties en aanhoudende crises - Mondelinge vraag (O-000147/2015 -
B8-1108/2015) 8

Donderdag 26 november 2015 9

09:00 - 11:50 9

Presentatie van het jaarverslag 2014 van de Rekenkamer 9

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

Afghanistan, met name de moorden in de provincie Zabul 9
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Cambodja 9

Vrijheid van meningsuiting in Bangladesh 9

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen 9

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

Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda in het licht van de tiende Ministeriële Conferentie van de
WTO - Ontwerpresoluties 9

Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru - Ontwerpresoluties 9

Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 - Ontwerpresoluties 9

Onderwijs voor kinderen in noodsituaties en aanhoudende crises - Ontwerpresoluties 10

Spreektijd (artikel 162 van het Reglement) 12

Indieningstermijnen 14



Maandag 23 november 2015

 

 

17:00 - 23:00     

 

Korte presentaties van de volgende verslagen:
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17:00 - 23:00 Debatten

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

11 À • Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda in het licht van de tiende
Ministeriële Conferentie van de WTO

Verklaring van de Commissie

[2015/2632(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

39 • Mensenrechten in de handelsbesprekingen tussen de EU en Vietnam

Mondelinge vraag

Bernd Lange, Marietje Schaake (O-000116/2015 - B8-1106/2015)
Commissie internationale handel
Commissie
Mensenrechten in de handelsbesprekingen tussen de EU en Vietnam

[2015/2821(RSP)]

88 À • Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en
Peru

Verklaring van de Commissie

[2015/2656(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

79 • Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020

Mondelinge vraag

Czesław Adam Siekierski (O-000141/2015 - B8-1107/2015)
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Commissie
Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020

[2015/2957(RSP)]

29 À • Vermindering van de ongelijkheden, met bijzondere focus op kinderarmoede

Verslag: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

Verslag over vermindering van de ongelijkheden, met bijzondere focus op
kinderarmoede

[2014/2237(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
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41 À • Cohesiebeleid en gemarginaliseerde gemeenschappen

Verslag: Terry Reintke (A8-0314/2015)

Verslag over cohesiebeleid en gemarginaliseerde gemeenschappen

[2014/2247(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

47 À • De rol van de EU binnen de VN

Verslag: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

Verslag inzake de rol van de EU binnen de VN – hoe kunnen de doelstellingen van
het buitenlands beleid van de EU beter worden verwezenlijkt?

[2015/2104(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

2 • Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)



Dinsdag 24 november 2015

 

 

08:30 - 12:00     

 

12:00 - 12:30     (Uitreiking van de LUX-prijs)

 

12:30 - 14:30     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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08:30 - 12:00 Debatten

12:00 - 12:30 (Uitreiking van de LUX-prijs)

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 23:00 Debatten

57 • Stand van zaken met betrekking tot de energie-unie

Verklaring van de Commissie

[2015/2737(RSP)]

30 «««I • Verzekeringsbemiddeling

Aanvullend verslag: Werner Langen (A8-0315/2015)

Aanvullend verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad betreffende verzekeringsbemiddeling (herschikking)

[COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

66 «««I - Intrekking van een aantal rechtshandelingen uit het Schengenacquis

Verslag: Claude Moraes (A8-0250/2015)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende intrekking van
een aantal rechtshandelingen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

[COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

65 «««I - Intrekking van bepaalde handelingen uit het Schengenacquis op het gebied van politiële en justitiële
samenwerking

Verslag: Claude Moraes (A8-0251/2015)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van
bepaalde handelingen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken

[COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

64 «««I - Intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in
strafzaken

Verslag: Claude Moraes (A8-0252/2015)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van
bepaalde handelingen op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken

[COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken



 

15:00 - 23:00     
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83 ««« - Lidmaatschap van de Uitgebreide Commissie van het Verdrag voor de instandhouding van de
zuidelijke blauwvintonijn

Aanbeveling: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie,
van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Commissie voor de
instandhouding van de zuidelijke blauwvintonijn (CCSBT) betreffende het lidmaatschap van de Unie in de
Uitgebreide Commissie van het Verdrag voor de instandhouding van de zuidelijke blauwvintonijn

[07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)]

Commissie visserij

30 «««I - Verzekeringsbemiddeling

Aanvullend verslag: Werner Langen (A8-0315/2015)

[COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

29 À - Vermindering van de ongelijkheden, met bijzondere focus op kinderarmoede

Verslag: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

[2014/2237(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

41 À - Cohesiebeleid en gemarginaliseerde gemeenschappen

Verslag: Terry Reintke (A8-0314/2015)

[2014/2247(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

47 À - De rol van de EU binnen de VN

Verslag: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

[2015/2104(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

23 À • Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar
effect

Verslag: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

Verslag over fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met
vergelijkbaar effect

[2015/2066(INI)]

Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met
vergelijkbaar effect

101 • Begrotingsprocedure 2016: gemeenschappelijke tekst

Verslag: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)

Verslag over de gemeenschappelijke tekst over het ontwerp van algemene begroting van
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 die door het bemiddelingscomité in het
kader van de begrotingsprocedure is goedgekeurd

[11706/2015 - C8-0274/2015 -  - 14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)]

delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité in het kader van de
begrotingsprocedure



 
Gecombineerde behandeling - De basismetaalindustrie in de EU

 
Einde van de gecombineerde behandeling
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69 À • Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door
terroristische organisaties

Verslag: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Verslag over het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door
terroristische organisaties

[2015/2063(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

56 À • De ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie

Verslag: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Verslag over de ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie

[2014/2211(INI)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

De stemming vindt plaats tijdens de vergaderperiode van december II

93 • Antidumpingmaatregelen en de gevolgen daarvan voor de EU-staalindustrie

Verklaring van de Commissie

[2015/2978(RSP)]

58 À • Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020

Verslag: Ole Christensen (A8-0312/2015)

Verslag over het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-
2020

[2015/2107(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

95 • Preventieve maatregelen ter verkleining van de genderkloof bij pensioenen in de EU

Verklaring van de Commissie

[2015/2971(RSP)]



Woensdag 25 november 2015

 

 

08:30 - 11:50     DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG

 

12:00 - 12:30     Plechtige vergadering

 

12:30 - 14:30     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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08:30 - 11:50 DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG

12:00 - 12:30 Plechtige vergadering

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 23:00 Debatten

96 • Recente terroristische aanslagen in Parijs

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2015/2972(RSP)]

71 • Toespraak van Sergio Mattarella, president van de Italiaanse Republiek

80 ´ - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2015: eigen middelen en Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2015 van de
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, Eigen middelen, Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming

[13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)]

Begrotingscommissie

73 ´ - Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire
maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda

Verslag: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen
voor de aanpak van de vluchtelingencrisis, overeenkomstig punt 12 van het Interinstitutioneel Akkoord van
2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de
begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer

[COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)]

Begrotingscommissie

81 ´ - Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU met het oog op de betaling van
voorschotten in het kader van de begroting voor 2016

Verslag: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

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, overeenkomstig punt 11
van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel
beheer, met het oog op de betaling van voorschotten in het kader van de begroting voor 2016

[COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)]

Begrotingscommissie



 

15:00 - 23:00
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101 - Begrotingsprocedure 2016: gemeenschappelijke tekst

Verslag: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)

[11706/2015 - C8-0274/2015 -  - 14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)]

delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure

82 À - Bezwaar krachtens artikel 106 van het Reglement: het verlenen van toestemming voor het gebruik
van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)

B8-1228/2015

[2015/2962(RSP)]

23 À - Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect

Verslag: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

[2015/2066(INI)]

Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar
effect

69 À - Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische
organisaties

Verslag: Rachida Dati (A8-0316/2015)

[2015/2063(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

58 À - Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020

Verslag: Ole Christensen (A8-0312/2015)

[2015/2107(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

54 • Uitbanning van geweld tegen vrouwen in de EU

Mondelinge vraag

Iratxe García Pérez (O-000126/2015 - B8-1105/2015)
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Commissie
De uitbanning van geweld tegen vrouwen in de EU

[2015/2855(RSP)]

Eén sprekersronde fracties

68 • Resultaten van de top van Valletta op 11 en 12 november en van de G20-top op 15 en
16 november 2015

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2015/2902(RSP)]

97 À • De situatie in Boeroendi

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

[2015/2973(RSP)]

De stemming vindt plaats tijdens de vergaderperiode van december II
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98 • Verkiezingen in Myanmar

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

[2015/2974(RSP)]

99 • De situatie in Georgië

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

[2015/2975(RSP)]

100 • De situatie in Moldavië

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

[2015/2976(RSP)]

94 À • Onderwijs voor kinderen in noodsituaties en aanhoudende crises

Mondelinge vraag

Linda McAvan (O-000147/2015 - B8-1108/2015)
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Commissie
Onderwijs voor kinderen in noodsituaties en langdurige crisissen

[2015/2977(RSP)]



Donderdag 26 november 2015

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

 

12:00 - 14:00     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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09:00 - 11:50 Debatten

12:00 - 14:00 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

51 • Presentatie van het jaarverslag 2014 van de Rekenkamer

[2015/2852(RSP)]

In aanwezigheid van Vitor Caldeira, voorzitter van de Rekenkamer

90 À • Afghanistan, met name de moorden in de provincie Zabul

[2015/2968(RSP)]

91 À • Cambodja

[2015/2969(RSP)]

92 À • Vrijheid van meningsuiting in Bangladesh

[2015/2970(RSP)]

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

11 À - Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda in het licht van de tiende Ministeriële Conferentie
van de WTO

Ontwerpresoluties

B8-1230/2015

[2015/2632(RSP)]

88 À - Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru

Ontwerpresoluties

B8-1241/2015

[2015/2656(RSP)]

89 À - Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020

Ontwerpresoluties

B8-1231/2015

[2015/2772(RSP)]

(Debat: 27/10/2015)
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94 À - Onderwijs voor kinderen in noodsituaties en aanhoudende crises

Ontwerpresoluties

B8-1240/2015

[2015/2977(RSP)]



 

 
Spreektijd (artikel 162 van het Reglement) 

Indieningstermijnen
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Spreektijd (artikel 162 van het Reglement)

 
 

Maandag 23 november 2015

 

17:00 - 23:00

 

 

Dinsdag 24 november 2015

 

08:30 - 12:00

 

15:00 - 23:00
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Commissie (inclusief antwoorden) :45'

Rapporteurs (artikel 52, lid 2, van het Reglement) (3 x 4') :12'

Vraagstellers (commissies) (2 x 5') :10'

Leden :120'

PPE : 31' 30, S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4'

"Catch the eye" (7 x 5') :35'

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

Rapporteur :6'

Leden :120'

PPE : 31' 30, S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Raad (inclusief antwoorden) :5'

Commissie (inclusief antwoorden) :40'

Rapporteurs (5 x 6') :30'

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

Voorzitter van de Begrotingscommissie :6'

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

Leden :240'

PPE : 66', S&D : 58', ECR : 24', ALDE : 22' 30, GUE/NGL : 17' 30, Verts/ALE : 17', EFDD : 15' 30, ENF :
13', NI : 6' 30

"Catch the eye" (6 x 5') :30'



Woensdag 25 november 2015

 

08:30 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Donderdag 26 november 2015

 

09:00 - 11:50
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Raad (inclusief antwoorden) :15'

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

Leden :120'

PPE : 31' 30, S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4'

"Catch the eye" :5'

Raad (inclusief antwoorden) :10'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:40'

Commissie (inclusief antwoorden) :20'

Vraagstellers (commissies) (2 x 5') :10'

Leden :254' 30

PPE : 70', S&D : 62', ECR : 25' 30, ALDE : 24', GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16', ENF : 14',
NI : 6' 30

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Commissie (inclusief antwoorden) :20'

Voorzitter van de Rekenkamer (inclusief antwoorden) :10'

Indiener van de ontwerpresolutie (artikel 135 van het Reglement) :1'

Leden :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

"Catch the eye" :5'

"Catch the eye" (artikel 135 van het Reglement) (3 x 2') :6'



Indieningstermijnen

 
 

Maandag 23 november 2015

 

 

Dinsdag 24 november 2015
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11 À • Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda in het licht van de tiende Ministeriële Conferentie
van de WTO - Verklaring van de Commissie

- Ontwerpresolutie Woensdag 18 november, 12:00

- Amendementen op de ontwerpresolutie Maandag 23 november, 19:00

88 À • Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru - Verklaring van
de Commissie

- Ontwerpresolutie Maandag 23 november, 19:00

- Amendementen op de ontwerpresolutie Dinsdag 24 november, 12:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Woensdag 25 november, 16:00

29 À • Vermindering van de ongelijkheden, met bijzondere focus op kinderarmoede  - Verslag: Inês Cristina
Zuber (A8-0310/2015)

- Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP;
alternatieve ontwerpresoluties

Woensdag 18 november, 12:00

41 À • Cohesiebeleid en gemarginaliseerde gemeenschappen  - Verslag: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP;
alternatieve ontwerpresoluties

Woensdag 18 november, 12:00

47 À • De rol van de EU binnen de VN   - Verslag: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP;
alternatieve ontwerpresoluties

Woensdag 18 november, 12:00

23 À • Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect  - Verslag: Elisa
Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- Amendementen Woensdag 18 november, 12:00

69 À • Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties  -
Verslag: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Amendementen Vrijdag 20 november, 12:00

56 À • De ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie  - Verslag: Edouard Martin
(A8-0309/2015)

- Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP;
alternatieve ontwerpresoluties

Woensdag 9 december, 12:00

- Alternatieve gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 14 december, 19:00

58 À • Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020  - Verslag: Ole Christensen
(A8-0312/2015)

- Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP;
alternatieve ontwerpresoluties

Woensdag 18 november, 12:00



Woensdag 25 november 2015

 

 

Donderdag 26 november 2015
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80 ´ • Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2015: eigen middelen en Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming  - Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

- (indien gevraagd) Amendementen Maandag 23 november, 19:00

73 ´ • Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire
maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda  - Verslag: José Manuel Fernandes
(A8-0336/2015)

- (indien gevraagd) Amendementen Maandag 23 november, 19:00

81 ´ • Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU met het oog op de betaling van
voorschotten in het kader van de begroting voor 2016  - Verslag: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- (indien gevraagd) Amendementen Maandag 23 november, 19:00

82 À • Bezwaar krachtens artikel 106 van het Reglement: het verlenen van toestemming voor het gebruik van
bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)

- Amendementen Maandag 23 november, 19:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Dinsdag 24 november, 16:00

97 À • De situatie in Boeroendi - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

- Ontwerpresoluties Woensdag 9 december, 12:00

- Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 14 december, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 14 december, 20:00

94 À • Onderwijs voor kinderen in noodsituaties en aanhoudende crises - Mondelinge vraag (O-000147/2015 -
B8-1108/2015)

- Ontwerpresolutie Maandag 23 november, 19:00

- Amendementen op de ontwerpresolutie Dinsdag 24 november, 12:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Woensdag 25 november, 16:00

90 À • Afghanistan, met name de moorden in de provincie Zabul

- Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement) Maandag 23 november, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)

Woensdag 25 november, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van
het Reglement)

Woensdag 25 november, 14:00

91 À • Cambodja

- Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement) Maandag 23 november, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)

Woensdag 25 november, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van
het Reglement)

Woensdag 25 november, 14:00
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92 À • Vrijheid van meningsuiting in Bangladesh

- Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement) Maandag 23 november, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)

Woensdag 25 november, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van
het Reglement)

Woensdag 25 november, 14:00

89 À • Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 - Ontwerpresoluties

- Ontwerpresolutie Maandag 23 november, 19:00

- Amendementen op de ontwerpresolutie Dinsdag 24 november, 12:00

- Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en
"hoofdelijke" stemming

Woensdag 25 november, 16:00

- Teksten die dinsdag in stemming worden gebracht Vrijdag 20 november, 12:00

- Teksten die woensdag in stemming worden gebracht Maandag 23 november, 19:00

- Teksten die donderdag in stemming worden gebracht Dinsdag 24 november, 19:00

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

Woensdag 25 november, 19:00
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