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Tekens voor de procedures
 

Tenzij het Parlement anders beslist, worden de behandelde teksten in onderstaande volgorde in stemming gebracht:
 

À = Indieningstermijnen    ´ = ??5020??    6 = Tekst nog niet aangenomen, mogelijk termijnen

1. Derde lezing

- Gewone wetgevingsprocedure («««III)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst

2. Goedkeuring

- Goedkeuringsprocedure («««)
wanneer op basis van de verdragen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist is om het goedkeuringsbesluit aan te
nemen of te verwerpen

3. Tweede lezing

- Gewone wetgevingsprocedure («««II)
meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping of amendering van het standpunt van de Raad; meerderheid
van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van het standpunt van de Raad

4. Reglement van het Europees Parlement

- Wijzigingen van het Reglement
meerderheid van de leden van het Parlement voor de aanneming van de wijzigingen
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van het ontwerpbesluit

5. Eerste lezing

- Gewone wetgevingsprocedure («««I)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor goedkeuring of amendering van het wetgevingsvoorstel
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van de ontwerpwetgevingsresolutie

6. Goedkeuring

- Goedkeuringsprocedure («««)
wanneer op basis van de verdragen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist is om het goedkeuringsbesluit aan te
nemen of te verwerpen

7. Andere procedures

- Raadplegingsprocedure («)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring of amendering van het wetgevingsvoorstel
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van de ontwerpwetgevingsresolutie

- Overige (verklaringen, mondelinge vragen, initiatiefverslagen, opheffing van de immuniteit)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van de ontwerpresolutie of het ontwerpbesluit
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Maandag 19 oktober 2020 1

17:00 - 22:30 Debatten 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

Gezamenlijk debat - Digitale diensten en artificiële intelligentie 1

Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren  - Verslag: Alex Agius
Saliba (A9-0181/2020) 1

Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor
commerciële entiteiten die online actief zijn  - Verslag: Tiemo Wölken (A9-0177/2020) 1

Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten  -
Verslag: Kris Peeters (A9-0172/2020) 1

Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën  -
Verslag: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020) 1

Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie  - Verslag: Axel Voss
(A9-0178/2020) 2

Intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële
intelligentie  - Verslag: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020) 2

De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19 - Mondelinge vragen (O-000052/2020
- B9-0020/20)  (O-000053/2020 - B9-0021/20) 2

Verplichtingen van de Commissie op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 7 van
Verordening (EU) 2018/1806 - Mondelinge vraag (O-000049/2020 - B9-0022/20) 2

Korte presentaties van de volgende verslagen: 2

Aanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en governance van de permanente
gestructureerde samenwerking (Pesco)  - Verslag: Radosław Sikorski (A9-0165/2020) 2

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië  -
Verslag: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020) 3

19:15 - 20:30 Stemronde 3

Opmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen en het aantal verzoeken om aparte
stemming en stemming in onderdelen over de verschillende stemrondes gespreid 3

Enkele stemming 3

Wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van
categorie L uit restantvoorraden naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19  - Verslag: Maria Grapini
(A9-0190/2020) 3

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag
EGF/2020/001 ES/Galicia aanverwante sectoren van de scheepsbouw  - Verslag: Valerie Hayer
(A9-0192/2020) 3

Kwijtingsbesluiten 3

Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees
Economisch en Sociaal Comité
(Stemming: 13/05/2020, debat: 14/05/2020) 3

Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en
Raad
(Stemming: 13/05/2020, debat: 14/05/2020) 3

Dinsdag 20 oktober 2020 4

09:00 4

Bekendmaking van de uitslag 4
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09:15 - 10:30 Eerste stemming 4

Stemming over amendementen 4

Radosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) - Aanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en
governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco) 4

Dragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) - Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen
de EU en de Republiek Moldavië 4

Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees
Economisch en Sociaal Comité
(Stemming: 13/05/2020, debat: 14/05/2020) 4

Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en
Raad
(Stemming: 13/05/2020, debat: 14/05/2020) 4

09:15 - 13:00 Debatten 4

Gezamenlijk debat - GLB 4

Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die
uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd  - Verslag: Peter Jahr (A8-0200/2019) 5

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring  - Verslag: Ulrike Müller
(A8-0199/2019) 5

Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen  - Verslag: Eric
Andrieu (A8-0198/2019) 5

13:00 5

Bekendmaking van de uitslag 5

14:30 - 15:45 Tweede stemming 6

Eindstemming 6

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité  - Verslag: Tomáš
Zdechovský (A9-0188/2020) 6

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad  - Verslag: Tomáš Zdechovský
(A9-0189/2020) 6

Stemming over amendementen 6

Alex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) - Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte
markt verbeteren 6

Tiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) - Wet inzake digitale diensten: bepalingen van het handelsrecht en het
burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn 6

Ibán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) - Kader voor ethische aspecten van kunstmatige intelligentie,
robotica en aanverwante technologieën 6

Stéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) - Intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van
technologieën op het gebied van artificiële intelligentie 6

15:00 - 18:00 Debatten 6

Werkprogramma van de Commissie voor 2021 - Verklaring van de Commissie 6

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de VV/HV over de betrekkingen met Belarus  - Verslag: Petras
Auštrevičius (A9-0167/2020) 6

Aanbeveling aan de VV/HV en aan de Raad ter voorbereiding van het tiende toetsingsproces van het Verdrag
inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire
ontwapening  - Verslag: Sven Mikser (A9-0020/2020) 7

Hardhandig politieoptreden in de EU - Verklaringen van de Raad en de Commissie 7

18:15 7

Bekendmaking van de uitslag 7
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20:00 - 21:15 Derde stemming 7

Stemming over amendementen 7

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen
die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd 7

Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en
monitoring 7

Eindstemming 7

Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren  - Verslag: Alex Agius Saliba
(A9-0181/2020) 7

Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor
commerciële entiteiten die online actief zijn  - Verslag: Tiemo Wölken (A9-0177/2020) 7

Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten  -
Verslag: Kris Peeters (A9-0172/2020) 7

Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën  - Verslag:
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020) 8

Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie  - Verslag: Axel Voss (A9-0178/2020) 8

Intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële
intelligentie  - Verslag: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020) 8

Aanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde
samenwerking (Pesco)  - Verslag: Radosław Sikorski (A9-0165/2020) 8

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië  -
Verslag: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020) 8

Stemming over amendementen 8

Petras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) - Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de VV/HV over de
betrekkingen met Belarus 8

Sven Mikser (AFET A9-0020/2020) - Aanbeveling aan de VV/HV en aan de Raad over de voorbereiding op
het toetsingsproces van 2020 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV),
kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening 8

23:00 8

Bekendmaking van de uitslag 8

Woensdag 21 oktober 2020 9

09:15 - 11:00 Eerste stemming 9

Stemming over amendementen 9

Ontwerpresolutie - De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19 9

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen
die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd 9

Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en
monitoring 9

Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en
andere verordeningen 9

09:15 - 13:00 Debatten 9

Conclusies van de Europese Raad van 15 en 16 oktober 2020, met name de onderhandelingen over de
toekomstige betrekkingen met het VK - Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie 9

Gezamenlijk debat - Beleid van de eurozone 2020 9

Economisch beleid van de eurozone 2020  - Verslag: Joachim Schuster (A9-0193/2020) 9

Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020  - Verslag: Klára Dobrev (A9-0183/2020) 9

13:30 10

Bekendmaking van de uitslag 10
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14:30 - 15:45 Tweede stemming 10

Eindstemming 10

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de VV/HV over de betrekkingen met Belarus  - Verslag: Petras
Auštrevičius (A9-0167/2020) 10

Aanbeveling aan de VV/HV en aan de Raad ter voorbereiding van het tiende toetsingsproces van het Verdrag
inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire
ontwapening  - Verslag: Sven Mikser (A9-0020/2020) 10

Stemming over amendementen 10

Joachim Schuster (ECON A9-) - Economisch beleid van de eurozone 2020 10

Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020 10

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen
die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd 10

Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en
monitoring 10

Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en
andere verordeningen 10

15:00 - 18:00 Debatten 10

EU-maatregelen ter beperking van de sociale en economische impact van COVID-19 - Verklaringen van de
Raad en de Commissie 10

Ontbossing  - Verslag: Delara Burkhardt (A9-0179/2020) 10

18:15 11

Bekendmaking van de uitslag 11

20:00 - 21:15 Derde stemming 11

Eindstemming 11

De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19 - Ontwerpresolutie 11

Verplichtingen van de Commissie op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 7 van
Verordening (EU) 2018/1806 - Ontwerpresolutie 11

Economisch beleid van de eurozone 2020  - Verslag: Joachim Schuster (A9-0193/2020) 11

Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020  - Verslag: Klára Dobrev (A9-0183/2020) 11

Stemming over amendementen 11

Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Ontbossing 11

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen
die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd 11

Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en
monitoring 11

Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en
andere verordeningen 11

Donderdag 22 oktober 2020 12

09:00 12

Bekendmaking van de uitslag 12

09:15 - 10:30 Eerste stemming 12

Stemming over amendementen 12

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen
die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd 12
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09:15 - 13:00 Debatten 12

Gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU  - Verslag: Ernest Urtasun
(A9-0145/2020) 12

Ernstige bedreigingen voor de veiligheid door de verkoop van EU-paspoorten en -visa aan criminelen -
Verklaring van de Commissie 12

Stand van de energie-unie - Verklaring van de Commissie 12

Afstemming van het Verdrag inzake het Energiehandvest op de Europese Green Deal - Verklaring van de
Commissie 12

12:00 13

Bekendmaking van de Sacharovprijs 13

13:00 13

Bekendmaking van de uitslag 13

14:30 - 15:45 Tweede stemming 13

Stemming over amendementen 13

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen
die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd 13

Eindstemming 13

Ontbossing  - Verslag: Delara Burkhardt (A9-0179/2020) 13

Stemming over amendementen 13

Ernest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) - Gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU 13

18:15 13

Bekendmaking van de uitslag 13

20:00 - 21:15 Derde stemming 13

Stemming over amendementen 13

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen
die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd 13

Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en
monitoring 13

Vrijdag 23 oktober 2020 14

08:45 14

Bekendmaking van de uitslag 14

09:00 - 10:15 Eerste stemming 14

Eindstemming 14

Gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU  - Verslag: Ernest Urtasun
(A9-0145/2020) 14

Stemming over amendementen 14

Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en
andere verordeningen 14

12:45 14

Bekendmaking van de uitslag 14
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13:15 - 14:30 Tweede stemming 14

Eindstemming 14

Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit
het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd  - Verslag: Peter Jahr (A8-0200/2019) 14

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring  - Verslag: Ulrike Müller
(A8-0199/2019) 14

Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen  - Verslag: Eric
Andrieu (A8-0198/2019) 15

17:00 15

Bekendmaking van de uitslag 15

Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 17

Indieningstermijnen 19



Maandag 19 oktober 2020

 

 

17:00 - 22:30     Debatten

 
Gezamenlijk debat - Digitale diensten en artificiële intelligentie
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17:00 - 22:30 Debatten

19:15 - 20:30 Stemronde

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

13 À • Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

Verslag: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over de Wet inzake digitale diensten:
de werking van de eengemaakte markt verbeteren

[2020/2018(INL)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

33 À • Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het
burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn

Verslag: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een wet inzake digitale diensten:
de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor
commerciële entiteiten die online actief zijn

[2020/2019(INL)]

Commissie juridische zaken

60 À • Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het
vlak van de grondrechten

Verslag: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Verslag over de Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen
op het vlak van de grondrechten

[2020/2022(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

10 À • Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en
aanverwante technologieën

Verslag: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende een kader voor ethische
aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

[2020/2012(INL)]

Commissie juridische zaken



 
Einde van het gezamenlijk debat

 

Korte presentaties van de volgende verslagen:
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32 • Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie

Verslag: Axel Voss (A9-0178/2020)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een civielrechtelijk
aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie

[2020/2014(INL)]

Commissie juridische zaken

55 À • Intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het
gebied van artificiële intelligentie

Verslag: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Verslag over intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën
op het gebied van artificiële intelligentie

[2020/2015(INI)]

Commissie juridische zaken

58 À • De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19

Mondelinge vragen

Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Commissie cultuur en onderwijs
Raad
De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19

Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Commissie cultuur en onderwijs
Commissie
De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19

[2020/2760(RSP)]

39 À • Verplichtingen van de Commissie op het gebied van visumwederkerigheid
overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2018/1806

Mondelinge vraag

Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Commissie
Verplichtingen op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 7 van
Verordening (EU) 2018/1806

[2020/2605(RSP)]

53 À • Aanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en governance van de
permanente gestructureerde samenwerking (Pesco)

Verslag: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over uitvoering en governance van de
permanente gestructureerde samenwerking (Pesco)

[2020/2080(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 118 van het Reglement



 

19:15 - 20:30     Stemronde
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22 À • Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de
Republiek Moldavië

Verslag: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de
Republiek Moldavië

[2019/2201(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

63 • Opmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen en het aantal verzoeken
om aparte stemming en stemming in onderdelen over de verschillende stemrondes gespreid

69 • Enkele stemming

48 «««I - Wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van
categorie L uit restantvoorraden naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19

Verslag: Maria Grapini (A9-0190/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van categorie L uit
restantvoorraden naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19

[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

54 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering:
aanvraag EGF/2020/001 ES/Galicia aanverwante sectoren van de scheepsbouw

Verslag: Valerie Hayer (A9-0192/2020)

Verslag over het 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 Spanje - EGF/2020/001 ES/Galicia aanverwante sectoren van de scheepsbouw)

[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]

Begrotingscommissie

70 • Kwijtingsbesluiten

82 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees
Economisch en Sociaal Comité
(Stemming: 13/05/2020, debat: 14/05/2020)

83 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad
en Raad
(Stemming: 13/05/2020, debat: 14/05/2020)



Dinsdag 20 oktober 2020

 

 

09:00 

 

09:15 - 10:30     Eerste stemming

 

09:15 - 13:00     Debatten
 
Gezamenlijk debat - GLB

4 4Dinsdag 20 oktober 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

09:00 Bekendmaking van de uitslag

09:15 - 10:30 Eerste stemming

09:15 - 13:00 Debatten

13:00 Bekendmaking van de uitslag

14:30 - 15:45 Tweede stemming

15:00 - 18:00 Debatten

18:15 Bekendmaking van de uitslag

20:00 - 21:15 Derde stemming

23:00 Bekendmaking van de uitslag

126 • Bekendmaking van de uitslag

71 • Stemming over amendementen

77 • Radosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) - Aanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en
governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco)

Artikel 118 van het Reglement

78 • Dragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) - Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst
tussen de EU en de Republiek Moldavië

79 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees
Economisch en Sociaal Comité
(Stemming: 13/05/2020, debat: 14/05/2020)

80 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad
en Raad
(Stemming: 13/05/2020, debat: 14/05/2020)



 
Einde van het gezamenlijk debat

 

13:00 
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659.661/OJ 659.661/OJ

19 À«««I • Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de
lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd

Verslag: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die
de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen
(strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)
en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden
gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het
Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het
Europees Parlement en de Raad

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

20 À«««I • Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring

Verslag: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

21 À«««I • Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere
verordeningen

Verslag: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een
gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr.
1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen,
(EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de
etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde
wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op
landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr.
229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

127 • Bekendmaking van de uitslag



14:30 - 15:45     Tweede stemming

 

15:00 - 18:00     Debatten

6 6Dinsdag 20 oktober 2020
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81 • Eindstemming

43 À - Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité

Verslag: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie
voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité

[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

(Stemming: 13/05/2020, debat: 14/05/2020)

44 À - Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad

Verslag: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie
voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II – Europese Raad en Raad

[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]

Commissie begrotingscontrole

(Stemming: 13/05/2020, debat: 14/05/2020)

141 • Stemming over amendementen

72 • Alex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) - Wet inzake digitale diensten: de werking van de
eengemaakte markt verbeteren

73 • Tiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) - Wet inzake digitale diensten: bepalingen van het handelsrecht
en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn

75 • Ibán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) - Kader voor ethische aspecten van kunstmatige
intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

76 • Stéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) - Intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van
technologieën op het gebied van artificiële intelligentie

25 • Werkprogramma van de Commissie voor 2021

Verklaring van de Commissie

[2020/2772(RSP)]

Eén sprekersronde fracties

50 À • Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de VV/HV over de betrekkingen met
Belarus

Verslag: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de betrekkingen met Belarus

[2020/2081(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 118 van het Reglement



 

18:15 

 

20:00 - 21:15     Derde stemming
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28 À • Aanbeveling aan de VV/HV en aan de Raad ter voorbereiding van het tiende
toetsingsproces van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV),
kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening

Verslag: Sven Mikser (A9-0020/2020)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse
zaken en veiligheidsbeleid over de voorbereiding van het toetsingsproces van 2020 van
het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en
mogelijkheden voor nucleaire ontwapening

[2020/2004(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 118 van het Reglement

65 • Hardhandig politieoptreden in de EU

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2823(RSP)]

128 • Bekendmaking van de uitslag

154 • Stemming over amendementen

144 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische
plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd

145 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en
monitoring

125 • Eindstemming

13 À - Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

Verslag: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

[2020/2018(INL)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

33 À - Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen
voor commerciële entiteiten die online actief zijn

Verslag: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

[2020/2019(INL)]

Commissie juridische zaken

60 À - Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten

Verslag: Kris Peeters (A9-0172/2020)

[2020/2022(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken



 

23:00 
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10 À - Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

Verslag: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

[2020/2012(INL)]

Commissie juridische zaken

32 - Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie

Verslag: Axel Voss (A9-0178/2020)

[2020/2014(INL)]

Commissie juridische zaken

55 À - Intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële
intelligentie

Verslag: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

[2020/2015(INI)]

Commissie juridische zaken

53 À - Aanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en governance van de permanente
gestructureerde samenwerking (Pesco)

Verslag: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

[2020/2080(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 118 van het Reglement

22 À - Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië

Verslag: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

[2019/2201(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

84 • Stemming over amendementen

85 • Petras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) - Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de VV/HV
over de betrekkingen met Belarus

Artikel 118 van het Reglement

86 • Sven Mikser (AFET A9-0020/2020) - Aanbeveling aan de VV/HV en aan de Raad over de
voorbereiding op het toetsingsproces van 2020 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van
kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening

Artikel 118 van het Reglement

129 • Bekendmaking van de uitslag



Woensdag 21 oktober 2020

 

 

09:15 - 11:00     Eerste stemming

 

09:15 - 13:00     Debatten

 
Gezamenlijk debat - Beleid van de eurozone 2020

 
Einde van het gezamenlijk debat

9 9Woensdag 21 oktober 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

09:15 - 11:00 Eerste stemming

09:15 - 13:00 Debatten

13:30 Bekendmaking van de uitslag

14:30 - 15:45 Tweede stemming

15:00 - 18:00 Debatten

18:15 Bekendmaking van de uitslag

20:00 - 21:15 Derde stemming

87 • Stemming over amendementen

88 • Ontwerpresolutie - De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19

90 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische
plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd

91 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en
monitoring

92 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO-
en andere verordeningen

26 • Conclusies van de Europese Raad van 15 en 16 oktober 2020, met name de
onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen met het VK

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2020/2773(RSP)]

42 À • Economisch beleid van de eurozone 2020

Verslag: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Verslag over het economisch beleid van de eurozone 2020

[2020/2078(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

49 À • Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020

Verslag: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

Verslag over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020

[2020/2079(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken



13:30 

 

14:30 - 15:45     Tweede stemming

 

15:00 - 18:00     Debatten

10 10Woensdag 21 oktober 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

130 • Bekendmaking van de uitslag

93 • Eindstemming

50 À - Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de VV/HV over de betrekkingen met Belarus

Verslag: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

[2020/2081(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 118 van het Reglement

28 À - Aanbeveling aan de VV/HV en aan de Raad ter voorbereiding van het tiende toetsingsproces van het
Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden
voor nucleaire ontwapening

Verslag: Sven Mikser (A9-0020/2020)

[2020/2004(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 118 van het Reglement

94 • Stemming over amendementen

95 • Joachim Schuster (ECON A9-) - Economisch beleid van de eurozone 2020

96 • Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020

97 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische
plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd

98 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en
monitoring

99 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO-
en andere verordeningen

59 • EU-maatregelen ter beperking van de sociale en economische impact van COVID-19

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2792(RSP)]

51 À • Ontbossing

Verslag: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een EU-rechtskader om de door de EU
gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien

[2020/2006(INL)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid



18:15 

 

20:00 - 21:15     Derde stemming
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131 • Bekendmaking van de uitslag

100 • Eindstemming

58 À - De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19

Ontwerpresolutie

B9-0338/2020

[2020/2760(RSP)]

39 À - Verplichtingen van de Commissie op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 7
van Verordening (EU) 2018/1806

Ontwerpresolutie

B9-0339/2020

[2020/2605(RSP)]

42 À - Economisch beleid van de eurozone 2020

Verslag: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

[2020/2078(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

49 À - Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020

Verslag: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

[2020/2079(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

101 • Stemming over amendementen

102 • Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Ontbossing

103 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische
plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd

104 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en
monitoring

105 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO-
en andere verordeningen



Donderdag 22 oktober 2020

 

 

09:00 

 

09:15 - 10:30     Eerste stemming

 

09:15 - 13:00     Debatten

12 12Donderdag 22 oktober 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

09:00 Bekendmaking van de uitslag

09:15 - 10:30 Eerste stemming

09:15 - 13:00 Debatten

12:00 Bekendmaking van de Sacharovprijs

13:00 Bekendmaking van de uitslag

14:30 - 15:45 Tweede stemming

18:15 Bekendmaking van de uitslag

20:00 - 21:15 Derde stemming

132 • Bekendmaking van de uitslag

107 • Stemming over amendementen

108 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische
plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd

34 À • Gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

Verslag: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

Verslag over gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

[2019/2167(INI)]

Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

66 • Ernstige bedreigingen voor de veiligheid door de verkoop van EU-paspoorten en -
visa aan criminelen

Verklaring van de Commissie

[2020/2824(RSP)]

67 • Stand van de energie-unie

Verklaring van de Commissie

[2020/2825(RSP)]

68 • Afstemming van het Verdrag inzake het Energiehandvest op de Europese Green
Deal

Verklaring van de Commissie

[2020/2827(RSP)]



12:00 

 

13:00 

 

14:30 - 15:45     Tweede stemming

 

18:15 

 

20:00 - 21:15     Derde stemming

13 13Donderdag 22 oktober 2020
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135 • Bekendmaking van de Sacharovprijs

133 • Bekendmaking van de uitslag

149 • Stemming over amendementen

113 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische
plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd

106 • Eindstemming

51 À - Ontbossing

Verslag: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

[2020/2006(INL)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

111 • Stemming over amendementen

112 • Ernest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) - Gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van
de EU

134 • Bekendmaking van de uitslag

153 • Stemming over amendementen

146 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische
plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd

147 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en
monitoring



Vrijdag 23 oktober 2020

 

 

08:45 

 

09:00 - 10:15     Eerste stemming

 

12:45 

 

13:15 - 14:30     Tweede stemming

14 14Vrijdag 23 oktober 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

08:45 Bekendmaking van de uitslag

09:00 - 10:15 Eerste stemming

12:45 Bekendmaking van de uitslag

13:15 - 14:30 Tweede stemming

17:00 Bekendmaking van de uitslag

140 • Bekendmaking van de uitslag

116 • Eindstemming

34 À - Gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

Verslag: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

[2019/2167(INI)]

Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

117 • Stemming over amendementen

120 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO-
en andere verordeningen

136 • Bekendmaking van de uitslag

142 • Eindstemming

19 À«««I - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en
die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd

Verslag: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

20 À«««I - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring

Verslag: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling



 

17:00 

15 15Vrijdag 23 oktober 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

21 À«««I - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen

Verslag: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

137 • Bekendmaking van de uitslag



 

 
Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 

Indieningstermijnen

16 16
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Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

 
 

Maandag 19 oktober 2020

 

17:00 - 22:30

 

 

Dinsdag 20 oktober 2020

 

09:15 - 13:00

 

15:00 - 18:00

 

17 17Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

659.661/OJ 659.661/OJ

Raad (inclusief antwoorden) :5'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:10'

Commissie (inclusief antwoorden) :20'

Rapporteur (6 x 6') :36'

Rapporteur voor advies (17 x 1') :17'

Vraagsteller (commissie) (2 x 3') :6'

Rapporteurs (artikel 160 van het Reglement) (2 x 4') :8'

Leden :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17', Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

Rapporteur (3 x 6') :18'

Rapporteur voor advies (6 x 1') :6'

Leden :120'

PPE : 29' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 12', ECR : 11', GUE/NGL : 8', NI : 6' 30

Raad (inclusief antwoorden) :10'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:10'

Commissie (inclusief antwoorden) :20'

Rapporteur (2 x 6') :12'

Leden :60'

PPE : 13' 30, S&D : 11', Renew : 8', ID : 6' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 4'



Woensdag 21 oktober 2020

 

09:15 - 13:00

 

15:00 - 18:00

 

 

Donderdag 22 oktober 2020

 

09:15 - 13:00

 

18 18Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)
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Voorzitter van de Europese Raad (inclusief antwoorden) :15'

Commissie (inclusief antwoorden) :20'

Rapporteur (2 x 6') :12'

Leden :105' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 10', GUE/NGL : 7', NI : 6'

Raad (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

Rapporteur :6'

Rapporteur voor advies (4 x 1') :4'

Leden :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17', Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:5'

Commissie (inclusief antwoorden) :30'

Rapporteur :6'

Rapporteur voor advies :1'

Leden :105' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 10', GUE/NGL : 7', NI : 6'
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13 À • Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren  - Verslag: Alex Agius
Saliba (A9-0181/2020)

- Amendementen Dinsdag 13 oktober, 19:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 16 oktober, 12:00

33 À • Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor
commerciële entiteiten die online actief zijn  - Verslag: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

- Amendementen Dinsdag 13 oktober, 19:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 16 oktober, 12:00

60 À • Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten  -
Verslag: Kris Peeters (A9-0172/2020)

- Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden, alternatieve
ontwerpresoluties

Dinsdag 13 oktober, 19:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 16 oktober, 12:00

10 À • Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën  -
Verslag: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

- Amendementen Dinsdag 13 oktober, 19:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 16 oktober, 12:00

55 À • Intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële
intelligentie  - Verslag: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

- Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden, alternatieve
ontwerpresoluties

Dinsdag 13 oktober, 19:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 16 oktober, 12:00

58 À • De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19 - Mondelinge vragen
(O-000052/2020 - B9-0020/20)  (O-000053/2020 - B9-0021/20)

- Ontwerpresoluties Woensdag 14 oktober, 13:00

- Amendementen op de ontwerpresolutie Maandag 19 oktober, 19:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Dinsdag 20 oktober, 12:00

39 À • Verplichtingen van de Commissie op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 7 van
Verordening (EU) 2018/1806 - Mondelinge vraag (O-000049/2020 - B9-0022/20)

- Ontwerpresoluties Woensdag 14 oktober, 13:00

- Amendementen op de ontwerpresolutie Maandag 19 oktober, 19:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Dinsdag 20 oktober, 12:00

53 À • Aanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en governance van de permanente
gestructureerde samenwerking (Pesco)  - Verslag: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

- Amendementen Woensdag 14 oktober, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 16 oktober, 12:00

22 À • Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië  -
Verslag: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

- Amendementen Woensdag 14 oktober, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 16 oktober, 12:00
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19 À • Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die
uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd  - Verslag: Peter Jahr (A8-0200/2019)

- Amendementen; verwerping Woensdag 14 oktober, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Maandag 19 oktober, 12:00

20 À • Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring  - Verslag: Ulrike Müller
(A8-0199/2019)

- Amendementen; verwerping Woensdag 14 oktober, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Maandag 19 oktober, 12:00

21 À • Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen  - Verslag: Eric
Andrieu (A8-0198/2019)

- Amendementen; verwerping Woensdag 14 oktober, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Maandag 19 oktober, 12:00

43 À • Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité  - Verslag: Tomáš
Zdechovský (A9-0188/2020)

- Amendementen Donderdag 15 oktober, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 16 oktober, 12:00

44 À • Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad  - Verslag: Tomáš Zdechovský
(A9-0189/2020)

- Amendementen Donderdag 15 oktober, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 16 oktober, 12:00

50 À • Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de VV/HV over de betrekkingen met Belarus  - Verslag:
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

- Amendementen Woensdag 14 oktober, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 16 oktober, 12:00

28 À • Aanbeveling aan de VV/HV en aan de Raad ter voorbereiding van het tiende toetsingsproces van het
Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden
voor nucleaire ontwapening  - Verslag: Sven Mikser (A9-0020/2020)

- Amendementen Woensdag 14 oktober, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 16 oktober, 12:00

42 À • Economisch beleid van de eurozone 2020  - Verslag: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

- Amendementen Vrijdag 16 oktober, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Maandag 19 oktober, 19:00

49 À • Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020  - Verslag: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

- Amendementen Woensdag 14 oktober, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 16 oktober, 12:00

51 À • Ontbossing  - Verslag: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

- Amendementen Woensdag 14 oktober, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 16 oktober, 12:00
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34 À • Gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU  - Verslag: Ernest Urtasun
(A9-0145/2020)

- Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden, alternatieve
ontwerpresoluties

Woensdag 14 oktober, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 16 oktober, 12:00
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