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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



Inhoud
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Maandag 18 januari 2021 1

17:00 - 22:30 Debatten 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten  - Verslag: Javier
Zarzalejos (A9-0248/2020) 1

Presentatie van het jaarverslag 2019 van de Rekenkamer 1

Versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten  - Verslag: Morten
Løkkegaard (A9-0250/2020) 1

Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed  -
Verslag: Dace Melbārde (A9-0210/2020) 1

Instrument voor technische ondersteuning  - Verslag: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru
(A9-0173/2020) 1

Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau van de maximale duurzame
opbrengst  - Verslag: Caroline Roose (A9-0264/2020) 2

Uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van internationale handelsregels  -
Verslag: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020) 2

Dinsdag 19 januari 2021 3

08:30 - 13:00 Debatten 3

Integrale EU-strategie voor COVID-19-vaccinaties - Verklaringen van de Raad en de Commissie 3

Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)  - Verslag: Jens Gieseke
(A9-0251/2020) 3

Humanitaire situatie van vluchtelingen en migranten aan de buitengrenzen van de EU - Verklaringen van de
Raad en de Commissie 3

13:00 - 14:15 Eerste stemming 3

Opmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen over de verschillende stemrondes
gespreid 3

Enkele stemming 3

Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van verontreiniging van de Noordzee door olie en
andere schadelijke stoffen (Overeenkomst van Bonn): uitbreiding van het materiële en geografische
toepassingsgebied  - Aanbeveling: Pascal Canfin (A9-0268/2020) 3

Stemmingen over voorlopige overeenkomsten 3

Vrijstelling van bepaalde benchmarks voor contante wisselkoersen van valuta’s van derde landen en de
aanwijzing van vervangingsbenchmarks voor bepaalde benchmarks die worden uitgefaseerd  - Verslag:
Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020) 4

Instrument voor technische ondersteuning  - Verslag: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru
(A9-0173/2020) 4

Uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van internationale handelsregels  -
Verslag: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020) 4

Stemming over amendementen 4

Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering
tussen de lidstaten 4

Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding het Europees
Jaar van het Cultureel Erfgoed 4

Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en
toepassing van het internationaal recht 4

Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019 4

Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees
vervoersnetwerk (TEN-T) 4
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15:00 - 20:00 Debatten 4

De arrestatie van Aleksej Navalny - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 4

Versterking van het externe optreden van de EU in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied na de meest
recente ministeriële conferentie van de EU-LAC - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 4

Gezamenlijk debat - Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) en mensenrechten 5

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020  - Verslag:
David McAllister (A9-0266/2020) 5

Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020  - Verslag: Sven
Mikser (A9-0265/2020) 5

Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag
2019  - Verslag: Isabel Santos (A9-0259/2020) 5

De laatste ontwikkelingen in de nationale vergadering van Venezuela - Verklaring van de vicevoorzitter van
de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 5

Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië  - Verslag: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020) 5

19:00  Bekendmaking van de uitslag 5

20:00 - 21:15 Tweede stemming 6

Stemming over amendementen 6

David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid - jaarverslag 2020 6

Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid –
jaarverslag 2020 6

Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de
Europese Unie op dit gebied – jaarverslag 2019 6

Woensdag 20 januari 2021 7

08:30  Bekendmaking van de uitslag 7

08:30 - 10:30 Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag) 7

Inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten en de huidige politieke situatie - Verklaringen
van de Europese Raad en de Commissie 7

10:30 - 13:00 Debatten 7

Presentatie van het activiteitenprogramma van het Portugese voorzitterschap - Verklaringen van de Raad en
de Commissie 7

13:00 - 14:15 Eerste stemming 7

Eindstemming 7

Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten  - Verslag: Javier
Zarzalejos (A9-0248/2020) 7

Versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten  - Verslag: Morten
Løkkegaard (A9-0250/2020) 7

Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed  -
Verslag: Dace Melbārde (A9-0210/2020) 7

Kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht  -
Verslag: Gilles Lebreton (A9-0001/2021) 8

Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)  - Verslag: Jens Gieseke
(A9-0251/2020) 8

Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019  - Verslag: Sabrina Pignedoli
(A9-0270/2020) 8

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020  - Verslag: David
McAllister (A9-0266/2020) 8
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Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020  - Verslag: Sven
Mikser (A9-0265/2020) 8

Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag
2019  - Verslag: Isabel Santos (A9-0259/2020) 8

Stemming over amendementen 8

Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië 8

15:00 - 19:00 Debatten 8

De sociale en werkgelegenheidscrisis tijdens de COVID-19-pandemie en de respons van de EU in het
herstelplan en het MFK - Verklaringen van de Raad en de Commissie 8

Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis  - Verslag: Lucia Ďuriš
Nicholsonová (A9-0174/2020) 9

Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen  - Verslag: Kim Van Sparrentak
(A9-0247/2020) 9

Het recht om offline te zijn  - Verslag: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020) 9

Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen - Mondelinge vragen (O-000081/2020 - B9-0001/21)
(O-000082/2020 - B9-0002/21) 9

Gebrek aan transparantie van de benoemingen van de Raad in het EOM - Verklaring van de Raad 9

19:00  Bekendmaking van de uitslag 9

20:00 - 21:15 Tweede stemming 9

Stemming over voorlopig akkoord 9

Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis  - Verslag: Lucia Ďuriš
Nicholsonová (A9-0174/2020) 9

Stemming over amendementen 9

Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - Fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen 9

Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - Het recht om offline te zijn 10

Ontwerpresoluties - Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen 10

Donderdag 21 januari 2021 11

08:30  Bekendmaking van de uitslag 11

08:30 - 13:00 Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag) 11

Beperking van de gevolgen van aardbevingen in Kroatië - Verklaring van de Commissie 11

Gezamenlijk debat - Gendergelijkheid 11

Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis  - Verslag: Frances Fitzgerald
(A9-0229/2020) 11

De EU-strategie inzake gendergelijkheid  - Verslag: Maria Noichl (A9-0234/2020) 11

De digitale kloof tussen vrouwen en mannen dichten: de deelname van vrouwen aan de digitale economie
- Verslag: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020) 11

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144
van het Reglement) 12

Het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong 12

Mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas en andere politieke
gevangenen 12

Mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung,
Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan 12

09:45 - 11:00 Eerste stemming 12

Eindstemming 12

Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië  - Verslag: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020) 12

Stemming over amendementen 12
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Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) - Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven
het niveau van de maximale duurzame opbrengst 12

Ontwerpresoluties - De arrestatie van Aleksej Navalny 12

Ontwerpresoluties - De recentste ontwikkelingen in de Nationale Vergadering van Venezuela 12

Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) - Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na
de crisis 12

Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) - De EU-strategie inzake gendergelijkheid 12

Ontwerpresoluties - Het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong 12

Ontwerpresoluties - Mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas en andere
politieke gevangenen 12

Ontwerpresoluties - Mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van mensenrechtenjournalisten
Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan 12

13:00  Bekendmaking van de uitslag 13

13:45 - 15:00 Tweede stemming 13

Eindstemming 13

Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau van de maximale duurzame
opbrengst  - Verslag: Caroline Roose (A9-0264/2020) 13

De arrestatie van Aleksej Navalny - Ontwerpresoluties 13

De laatste ontwikkelingen in de nationale vergadering van Venezuela - Ontwerpresoluties 13

Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen  - Verslag: Kim Van Sparrentak
(A9-0247/2020) 13

Het recht om offline te zijn  - Verslag: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020) 13

Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen - Ontwerpresoluties 13

Beperking van de gevolgen van aardbevingen in Kroatië - Ontwerpresoluties 13

Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis  - Verslag: Frances Fitzgerald
(A9-0229/2020) 13

De EU-strategie inzake gendergelijkheid  - Verslag: Maria Noichl (A9-0234/2020) 14

De digitale kloof tussen vrouwen en mannen dichten: de deelname van vrouwen aan de digitale economie  -
Verslag: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020) 14

Het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong - Ontwerpresoluties 14

Mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas en andere politieke
gevangenen - Ontwerpresoluties 14

Mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung,
Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan - Ontwerpresoluties 14

16:30  Bekendmaking van de uitslag 14

Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 16

Indieningstermijnen 18
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17:00 - 22:30 Debatten

73 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

34 À • Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de
lidstaten

Verslag: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en de procedures
van overlevering tussen de lidstaten

[2019/2207(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

56 • Presentatie van het jaarverslag 2019 van de Rekenkamer

[2020/2866(RSP)]

In aanwezigheid van Klaus-Heiner Lehne, voorzitter van de Rekenkamer

21 À • Versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van
diensten

Verslag: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

Verslag over versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van
diensten

[2020/2020(INI)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

14 À • Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding van het Europees Jaar van het
Cultureel Erfgoed

Verslag: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

Verslag over de ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding van het Europees
Jaar van het Cultureel Erfgoed

[2019/2194(INI)]

Commissie cultuur en onderwijs

67 À«««I • Instrument voor technische ondersteuning

Verslag: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken
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69 À • Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau van
de maximale duurzame opbrengst

Verslag: Caroline Roose (A9-0264/2020)

Verslag over Meer vissen in de zee? Maatregelen ter bevordering van het herstel van de
bestanden boven het niveau van de maximale duurzame opbrengst, met inbegrip van
gebieden voor herstel van de visbestanden en beschermde mariene gebieden

[2019/2162(INI)]

Commissie visserij

16 À«««I • Uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van
internationale handelsregels

Verslag: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 654/2014 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving
van de internationale handelsregels

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Commissie internationale handel
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08:30 - 13:00 Debatten

13:00 - 14:15 Eerste stemming

15:00 - 20:00 Debatten

19:00 Bekendmaking van de uitslag

20:00 - 21:15 Tweede stemming

74 • Integrale EU-strategie voor COVID-19-vaccinaties

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2500(RSP)]

54 À • Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

Verslag: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Verslag over herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk
(TEN-T)

[2019/2192(INI)]

Commissie vervoer en toerisme

77 • Humanitaire situatie van vluchtelingen en migranten aan de buitengrenzen van de
EU

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2503(RSP)]

62 • Opmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen over de verschillende
stemrondes gespreid

83 • Enkele stemming

55 ««« - Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van verontreiniging van de Noordzee door olie
en andere schadelijke stoffen (Overeenkomst van Bonn): uitbreiding van het materiële en
geografische toepassingsgebied

Aanbeveling: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de vaststelling van de wijzigingen van de
Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van verontreiniging van de Noordzee door olie en
andere schadelijke stoffen (Overeenkomst van Bonn), wat betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied
van die Overeenkomst en betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot die Overeenkomst

[11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

84 • Stemmingen over voorlopige overeenkomsten



 

15:00 - 20:00     Debatten
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52 À«««I - Vrijstelling van bepaalde benchmarks voor contante wisselkoersen van valuta’s van derde landen en
de aanwijzing van vervangingsbenchmarks voor bepaalde benchmarks die worden uitgefaseerd

Verslag: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) 2016/1011 wat betreft de vrijstelling van bepaalde benchmarks voor contante
wisselkoersen van valuta’s van derde landen en de aanwijzing van vervangingsbenchmarks voor bepaalde
benchmarks die worden uitgefaseerd

[COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

67 À«««I - Instrument voor technische ondersteuning

Verslag: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

16 À«««I - Uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van internationale
handelsregels

Verslag: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Commissie internationale handel

92 • Stemming over amendementen

94 • Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Europees aanhoudingsbevel en de procedures van
overlevering tussen de lidstaten

96 • Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding het
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

97 • Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende de
interpretatie en toepassing van het internationaal recht

98 • Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en
2019

99 • Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees
vervoersnetwerk (TEN-T)

117 À • De arrestatie van Aleksej Navalny

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

[2021/2513(RSP)]

64 • Versterking van het externe optreden van de EU in Latijns-Amerika en het
Caribisch gebied na de meest recente ministeriële conferentie van de EU-LAC

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

[2020/2915(RSP)]



Gezamenlijk debat - Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36

VEU) en mensenrechten

 
Einde van het gezamenlijk debat

 

19:00      Bekendmaking van de uitslag
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20 À • Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid –
jaarverslag 2020

Verslag: David McAllister (A9-0266/2020)

Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020

[2020/2206(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

19 À • Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid -
jaarverslag 2020

Verslag: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
- jaarverslag 2020

[2020/2207(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

13 À • Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie
op dit gebied - jaarverslag 2019

Verslag: Isabel Santos (A9-0259/2020)

Verslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de
Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2019

[2020/2208(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

82 À • De laatste ontwikkelingen in de nationale vergadering van Venezuela

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

[2021/2508(RSP)]

68 À • Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië

Verslag: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Verslag over connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië

[2020/2115(INI)]

Commissie buitenlandse zaken



20:00 - 21:15     Tweede stemming
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93 • Stemming over amendementen

100 • David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid - jaarverslag 2020

101 • Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en
defensiebeleid – jaarverslag 2020

102 • Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de
Europese Unie op dit gebied – jaarverslag 2019



Woensdag 20 januari 2021

 

 

08:30      Bekendmaking van de uitslag

 

08:30 - 10:30     Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)

 

10:30 - 13:00     Debatten

 

13:00 - 14:15     Eerste stemming

7 7Woensdag 20 januari 2021

663.448/OJ 663.448/OJ

08:30 Bekendmaking van de uitslag

08:30 - 10:30 Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)

10:30 - 13:00 Debatten

13:00 - 14:15 Eerste stemming

15:00 - 19:00 Debatten

19:00 Bekendmaking van de uitslag

20:00 - 21:15 Tweede stemming

76 • Inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten en de huidige politieke
situatie

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2021/2502(RSP)]

59 • Presentatie van het activiteitenprogramma van het Portugese voorzitterschap

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2928(RSP)]

85 • Eindstemming

34 À - Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

Verslag: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

[2019/2207(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

21 À - Versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten

Verslag: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

[2020/2020(INI)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

14 À - Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding van het Europees Jaar van het Cultureel
Erfgoed

Verslag: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

[2019/2194(INI)]

Commissie cultuur en onderwijs



 

15:00 - 19:00     Debatten
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29 À - Kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal
recht

Verslag: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Verslag inzake artificiële intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het
internationaal recht, voor zover dit van toepassing is op de EU, op het gebied van civiel en militair gebruik
en staatsgezag buiten de werkingssfeer van het strafrecht

[2020/2013(INI)]

Commissie juridische zaken

54 À - Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

Verslag: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

[2019/2192(INI)]

Commissie vervoer en toerisme

47 À - Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019

Verslag: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Verslag over controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019

[2019/2132(INI)]

Commissie juridische zaken

20 À - Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020

Verslag: David McAllister (A9-0266/2020)

[2020/2206(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

19 À - Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020

Verslag: Sven Mikser (A9-0265/2020)

[2020/2207(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

13 À - Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied -
jaarverslag 2019

Verslag: Isabel Santos (A9-0259/2020)

[2020/2208(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

90 • Stemming over amendementen

104 • Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië

66 • De sociale en werkgelegenheidscrisis tijdens de COVID-19-pandemie en de respons
van de EU in het herstelplan en het MFK

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2934(RSP)]



 

19:00      Bekendmaking van de uitslag

 

20:00 - 21:15     Tweede stemming
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53 À«««I • Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis

Verslag: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat de invoering van specifieke
maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis betreft

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

26 À • Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen

Verslag: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Verslag over toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen

[2019/2187(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

28 À • Het recht om offline te zijn

Verslag: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het recht om offline te zijn

[2019/2181(INL)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

70 À • Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen

Mondelinge vragen

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000081/2020 - B9-0001/21)
Commissie economische en monetaire zaken
Raad
Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000082/2020 - B9-0002/21)
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie
Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen

[2020/2863(RSP)]

75 • Gebrek aan transparantie van de benoemingen van de Raad in het EOM

Verklaring van de Raad

[2021/2501(RSP)]

86 • Stemming over voorlopig akkoord

53 À«««I - Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis

Verslag: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

87 • Stemming over amendementen

105 • Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - Fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen
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106 • Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - Het recht om offline te zijn

107 • Ontwerpresoluties - Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen



Donderdag 21 januari 2021

 

 

08:30      Bekendmaking van de uitslag

 

08:30 - 13:00     Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)

 
Gezamenlijk debat - Gendergelijkheid

 
Einde van het gezamenlijk debat

11 11Donderdag 21 januari 2021
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08:30 Bekendmaking van de uitslag

08:30 - 13:00 Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)

09:45 - 11:00 Eerste stemming

13:00 Bekendmaking van de uitslag

13:45 - 15:00 Tweede stemming

16:30 Bekendmaking van de uitslag

78 À • Beperking van de gevolgen van aardbevingen in Kroatië

Verklaring van de Commissie

[2021/2504(RSP)]

38 À • Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis

Verslag: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Verslag over het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis

[2020/2121(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

39 À • De EU-strategie inzake gendergelijkheid

Verslag: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Verslag over de EU-strategie inzake gendergelijkheid

[2019/2169(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

40 À • De digitale kloof tussen vrouwen en mannen dichten: de deelname van vrouwen
aan de digitale economie

Verslag: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

Verslag over de digitale kloof tussen vrouwen en mannen dichten: de deelname van
vrouwen aan de digitale economie

[2019/2168(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid



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

rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)

 

09:45 - 11:00     Eerste stemming
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81 À • Het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021,
B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À • Mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas
en andere politieke gevangenen

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021,
B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À • Mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van
mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu
Minh Tuan

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021,
B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]

88 • Eindstemming

68 À - Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië

Verslag: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

[2020/2115(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

91 • Stemming over amendementen

108 • Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) - Maatregelen ter bevordering van het herstel van de
bestanden boven het niveau van de maximale duurzame opbrengst

118 • Ontwerpresoluties - De arrestatie van Aleksej Navalny

103 • Ontwerpresoluties - De recentste ontwikkelingen in de Nationale Vergadering van Venezuela

110 • Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) - Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de
periode na de crisis

111 • Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) - De EU-strategie inzake gendergelijkheid

113 • Ontwerpresoluties - Het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong

114 • Ontwerpresoluties - Mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas
en andere politieke gevangenen

115 • Ontwerpresoluties - Mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van
mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan



13:00      Bekendmaking van de uitslag

 

13:45 - 15:00     Tweede stemming
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89 • Eindstemming

69 À - Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau van de maximale
duurzame opbrengst

Verslag: Caroline Roose (A9-0264/2020)

[2019/2162(INI)]

Commissie visserij

117 À - De arrestatie van Aleksej Navalny

Ontwerpresoluties

B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021, B9-0095/2021

[2021/2513(RSP)]

82 À - De laatste ontwikkelingen in de nationale vergadering van Venezuela

Ontwerpresoluties

RC B9-0056/2021, B9-0056/2021, B9-0060/2021, B9-0062/2021, B9-0064/2021, B9-0065/2021

[2021/2508(RSP)]

26 À - Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen

Verslag: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

[2019/2187(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

28 À - Het recht om offline te zijn

Verslag: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

[2019/2181(INL)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

70 À - Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen

Ontwerpresoluties

B9-0052/2021

[2020/2863(RSP)]

78 À - Beperking van de gevolgen van aardbevingen in Kroatië

Ontwerpresoluties

RC B9-0057/2021, B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021, B9-0063/2021

[2021/2504(RSP)]

38 À - Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis

Verslag: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

[2020/2121(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid



 

16:30      Bekendmaking van de uitslag
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39 À - De EU-strategie inzake gendergelijkheid

Verslag: Maria Noichl (A9-0234/2020)

[2019/2169(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

40 À - De digitale kloof tussen vrouwen en mannen dichten: de deelname van vrouwen aan de digitale
economie

Verslag: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

[2019/2168(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

81 À - Het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong

Ontwerpresoluties

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021, B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À - Mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas en andere politieke
gevangenen

Ontwerpresoluties

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021, B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À - Mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van mensenrechtenjournalisten Pham Chi
Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan

Ontwerpresoluties

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]



 

 
Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 

Indieningstermijnen
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Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

 
 

Maandag 18 januari 2021

 

17:00 - 22:30

 

 

Dinsdag 19 januari 2021

 

08:30 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

 

Woensdag 20 januari 2021

 

08:30 - 10:30

 

16 16Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

663.448/OJ 663.448/OJ

Voorzitter van de Rekenkamer (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :35'

Rapporteurs (8 x 6') :48'

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

Leden :135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 14' 30, Verts/ALE : 14' 30, ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI :
6' 30

Raad (inclusief antwoorden) :20'

Commissie (inclusief antwoorden) :25'

Rapporteurs :6'

Leden :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 7'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:40'

Commissie (inclusief antwoorden) :5'

Rapporteurs (4 x 6') :24'

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

Leden :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 7'

Voorzitter van de Europese Raad (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

Leden :74' 30

PPE : 17' 30, S&D : 14', Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 8', ECR : 7', The Left : 5' 30, NI : 4'



10:30 - 13:00

 

15:00 - 19:00

 

 

Donderdag 21 januari 2021

 

08:30 - 13:00
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Raad (inclusief antwoorden) :15'

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

Leden :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17', Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9' 30, ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 4' 30

Raad (inclusief antwoorden) :25'

Commissie (inclusief antwoorden) :30'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Vraagsteller (commissie) :5'

Leden :105' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 5' 30

Commissie (inclusief antwoorden) :35'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteurs voor advies (2 x 1') :2'

Indiener van de ontwerpresolutie (artikel 144 van het Reglement) :1'

Leden :120' 30

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



Indieningstermijnen

 
 

Maandag 18 januari 2021

 

 

Dinsdag 19 januari 2021
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34 À • Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten  - Verslag: Javier
Zarzalejos (A9-0248/2020)

- Amendementen Woensdag 13 januari, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 15 januari, 12:00

21 À • Versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten  - Verslag: Morten
Løkkegaard (A9-0250/2020)

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

Donderdag 14 januari, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Maandag 18 januari, 12:00

14 À • Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed  -
Verslag: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

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

Woensdag 13 januari, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 15 januari, 12:00

67 À • Instrument voor technische ondersteuning  - Verslag: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru
(A9-0173/2020)

- Amendementen; verwerping Donderdag 14 januari, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 15 januari, 12:00

69 À • Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau van de maximale
duurzame opbrengst  - Verslag: Caroline Roose (A9-0264/2020)

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

Dinsdag 19 januari, 10:00

- Alternatieve gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 20 januari, 10:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 20 januari, 16:00

16 À • Uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van internationale
handelsregels  - Verslag: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

- Amendementen; verwerping Woensdag 13 januari, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 15 januari, 12:00

54 À • Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)  - Verslag: Jens
Gieseke (A9-0251/2020)

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

Woensdag 13 januari, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 15 januari, 12:00

52 À • Vrijstelling van bepaalde benchmarks voor contante wisselkoersen van valuta’s van derde landen en de
aanwijzing van vervangingsbenchmarks voor bepaalde benchmarks die worden uitgefaseerd  - Verslag:
Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

- Amendementen; verwerping Woensdag 13 januari, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 15 januari, 12:00



 

Woensdag 20 januari 2021

 

19 19Indieningstermijnen

663.448/OJ 663.448/OJ

117 À • De arrestatie van Aleksej Navalny - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

- Ontwerpresoluties Dinsdag 19 januari, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Woensdag 20 januari, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 20 januari, 14:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 20 januari, 19:00

20 À • Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020  - Verslag:
David McAllister (A9-0266/2020)

- Amendementen Woensdag 13 januari, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 15 januari, 12:00

19 À • Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020  - Verslag: Sven
Mikser (A9-0265/2020)

- Amendementen Woensdag 13 januari, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 15 januari, 12:00

13 À • Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag
2019  - Verslag: Isabel Santos (A9-0259/2020)

- Amendementen Woensdag 13 januari, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 15 januari, 12:00

82 À • De laatste ontwikkelingen in de nationale vergadering van Venezuela - Verklaring van de vicevoorzitter
van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

- Ontwerpresoluties Maandag 18 januari, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 19 januari, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 19 januari, 20:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 20 januari, 16:00

68 À • Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië  - Verslag: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

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

Donderdag 14 januari, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Maandag 18 januari, 12:00

29 À • Kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht
- Verslag: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

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

Woensdag 13 januari, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 15 januari, 12:00

47 À • Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019  - Verslag: Sabrina Pignedoli
(A9-0270/2020)

- Amendementen Woensdag 13 januari, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 15 januari, 12:00

53 À • Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis  - Verslag: Lucia Ďuriš
Nicholsonová (A9-0174/2020)

- Amendementen; verwerping Woensdag 13 januari, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 15 januari, 12:00
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26 À • Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen  - Verslag: Kim Van Sparrentak
(A9-0247/2020)

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

Woensdag 13 januari, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 15 januari, 12:00

28 À • Het recht om offline te zijn  - Verslag: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

- Amendementen Woensdag 13 januari, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 15 januari, 12:00

70 À • Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen - Mondelinge vragen (O-000081/2020 - B9-0001/21)
(O-000082/2020 - B9-0002/21)

- Ontwerpresoluties Vrijdag 15 januari, 12:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 18 januari, 12:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 18 januari, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Maandag 18 januari, 19:00

78 À • Beperking van de gevolgen van aardbevingen in Kroatië - Verklaring van de Commissie

- Ontwerpresoluties Maandag 18 januari, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 19 januari, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 19 januari, 20:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 20 januari, 16:00

38 À • Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis  - Verslag: Frances Fitzgerald
(A9-0229/2020)

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

Woensdag 13 januari, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 15 januari, 12:00

39 À • De EU-strategie inzake gendergelijkheid  - Verslag: Maria Noichl (A9-0234/2020)

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

Woensdag 13 januari, 13:00

- Alternatieve gezamenlijke ontwerpresoluties Donderdag 14 januari, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 15 januari, 12:00

40 À • De digitale kloof tussen vrouwen en mannen dichten: de deelname van vrouwen aan de digitale economie
- Verslag: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

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

Woensdag 13 januari, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 15 januari, 12:00

81 À • Het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 18 januari, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)

Woensdag 20 januari, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van
het Reglement)

Woensdag 20 januari, 14:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 20 januari, 19:00
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80 À • Mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas en andere politieke
gevangenen

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 18 januari, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)

Woensdag 20 januari, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van
het Reglement)

Woensdag 20 januari, 14:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 20 januari, 19:00

79 À • Mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung,
Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 18 januari, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)

Woensdag 20 januari, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van
het Reglement)

Woensdag 20 januari, 14:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 20 januari, 19:00
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