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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

Inhoud
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Maandag 8 maart 2021 1

17:00 - 22:30 Debatten 1

Viering van Internationale Vrouwendag 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

Een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens  - Verslag: Yannick Jadot
(A9-0019/2021) 1

Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen  - Verslag: Sven Giegold (A9-0015/2021) 1

Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen  - Verslag: Lara Wolters
(A9-0018/2021) 1

Uitvoering van de bouwproductenverordening  - Verslag: Christian Doleschal (A9-0012/2021) 1

Gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met
een handicap  - Verslag: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021) 2

18:30 - 19:45 Stemming 2

Opmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen over de verschillende stemrondes
gespreid 2

Geheime stemming: 2

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Carles Puigdemont i Casamajó  - Verslag: Angel Dzhambazki
(A9-0020/2021) 2

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Antoni Comín i Oliveres  - Verslag: Angel Dzhambazki
(A9-0021/2021) 2

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Clara Ponsatí Obiols  - Verslag: Angel Dzhambazki
(A9-0022/2021) 2

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Valter Flego  - Verslag: Andrzej Halicki (A9-0023/2021) 2

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Nuno Melo  - Verslag: Manon Aubry (A9-0024/2021) 2

Stemming over verzoeken om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement) 2

Gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd bosbouwkundig teeltmateriaal  - Verslag: 3

Gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk verrichte veldkeuringen en controles op de
instandhouding van rassen van landbouwgewassen  - Verslag: 3

Verzoek om te stemmen over amendementen in plaats van over een voorlopig akkoord (artikel 59, lid 3) 3

***I (A9-0203/2020 - BUDG/ECON) FERNANDES, TINAGLI - InvestEU-programma 3

Dinsdag 9 maart 2021 4

09:00  Bekendmaking van de uitslag 4

09:00 - 13:00 Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag) 4

InvestEU-programma  - Verslag: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020) 4

Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-
programma”)  - Verslag: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020) 4

13:00 - 14:15 Eerste stemming 4

Stemmingen over voorlopige akkoorden 4

InvestEU-programma  - Verslag: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020) 4

Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-
programma”)  - Verslag: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020) 5

Stemming over amendementen 5

Een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens 5

Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen 5

Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen 5



Inhoud

689.224/OJ 689.224/OJ

Gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met
een handicap 5

15:00 - 20:00 Debatten 5

Visserijcontroles  - Verslag: Clara Aguilera (A9-0016/2021) 5

De werkzaamheden van de Europese Ombudsman - jaarverslag 2019  - Verslag: Sylvie Guillaume
(A9-0013/2021) 5

Aanpak van de economische gevolgen van de COVID-pandemie door de nadruk te leggen op investeringen,
concurrentievermogen en vaardigheden - Verklaring van de Commissie 6

De huidige politieke situatie in Georgië - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 6

Het Syrische conflict - 10 jaar na de opstand - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 6

19:00  Bekendmaking van de uitslag 6

Woensdag 10 maart 2021 7

09:00 - 13:00 Debatten 7

Gezamenlijk debat - Europees Semester 7

Europees Semester: jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021  - Verslag: Markus Ferber
(A9-0036/2021) 7

Europees Semester: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse strategie voor duurzame groei
2021  - Verslag: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021) 7

Actieplan voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten, ter voorbereiding van de sociale top
van Porto in mei - Verklaringen van de Raad en de Commissie 7

13:00 - 13:30 7

Conferentie over de toekomst van Europa - ondertekening van de gezamenlijke verklaring 7

13:00 - 14:15 Eerste stemming 8

Stemming over amendementen 8

Visserijcontroles 8

De werkzaamheden van de Europese Ombudsman - jaarverslag 2019 8

Eindstemming 8

Een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens  - Verslag: Yannick Jadot
(A9-0019/2021) 8

Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen  - Verslag: Sven Giegold (A9-0015/2021) 8

Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen  - Verslag: Lara Wolters
(A9-0018/2021) 8

Uitvoering van de bouwproductenverordening  - Verslag: Christian Doleschal (A9-0012/2021) 8

Gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met
een handicap  - Verslag: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021) 8

15:00 - 20:00 Debatten 8

De pogingen van de regeringen in Polen, Hongarije en Slovenië om de vrije media het zwijgen op te leggen -
Verklaringen van de Raad en de Commissie 8

Aanwijzing van de EU als vrijheidszone voor LGBTIQ - Verklaringen van de Raad en de Commissie 9

Kinderrechten - Mondelinge vraag 9

Hervormen van het EU-beleidskader voor het stoppen van belastingontwijking in de EU na de OpenLux-
onthullingen - Verklaringen van de Raad en de Commissie 9
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19:00  Bekendmaking van de uitslag 9

19:55 - 21:10 Tweede stemming 9

Stemming over amendementen 9

Europees Semester: jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021 9

Europees Semester: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021 9

Eindstemming 9

Visserijcontroles  - Verslag: Clara Aguilera (A9-0016/2021) 9

Gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd bosbouwkundig teeltmateriaal  - Verslag: 9

Gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk verrichte veldkeuringen en controles op de
instandhouding van rassen van landbouwgewassen  - Verslag: 9

Bezwaar krachtens artikel 112, de leden 2 en 3, betreffende actieve stoffen, waaronder dimoxystrobine 10

Bezwaar krachtens artikel 112, de leden 2 en 3, betreffende genetisch gemodificeerde katoen GHB614 ×
T304-40 × GHB119 10

Bezwaar krachtens artikel 112, de leden 2 en 3, betreffende genetisch gemodificeerde mais MZIR098 (SYN-
ØØØ98-3) 10

De werkzaamheden van de Europese Ombudsman - jaarverslag 2019  - Verslag: Sylvie Guillaume
(A9-0013/2021) 10

Donderdag 11 maart 2021 11

09:00  Bekendmaking van de uitslag 11

09:00 - 13:00 Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag) 11

Toepassing van Verordening (EG) nr. 2020/2092, het conditionaliteitsmechanisme gekoppeld aan de
eerbiediging van de rechtsstaat - Verklaring van de Commissie 11

Eerbiedigen van het partnerschapsbeginsel bij de opstelling en uitvoering van nationale herstel- en
veerkrachtplannen en zorgen voor goed bestuur bij de uitgaven - Verklaring van de Commissie 11

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144
van het Reglement) 11

Situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo en de moord op de Italiaanse ambassadeur
Luca Attanasio en zijn gevolg 11

De mensenrechtensituatie in het Koninkrijk Bahrein, in het bijzonder de gevallen van ter dood
veroordeelde gevangenen en mensenrechtenverdedigers 11

De massaprocessen tegen de oppositie en de maatschappelijke organisaties in Cambodja 11

09:45 - 11:00 Eerste stemming 12

Stemming over amendementen 12

Situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo en de moord op de Italiaanse ambassadeur
Luca Attanasio en zijn gevolg 12

De mensenrechtensituatie in het Koninkrijk Bahrein, in het bijzonder de gevallen van ter dood veroordeelde
gevangenen en mensenrechtenverdedigers 12

De massaprocessen tegen de oppositie en de maatschappelijke organisaties in Cambodja 12

Het Syrische conflict - 10 jaar na de opstand 12

Aanwijzing van de EU als vrijheidszone voor LGBTIQ 12

Kinderrechten 12

Eindstemming 12

Europees Semester: jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021  - Verslag: Markus Ferber (A9-0036/2021) 12

Europees Semester: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021
- Verslag: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021) 12
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13:00  Bekendmaking van de uitslag 12

13:45 - 15:00 Tweede stemming 13

Eindstemming 13

Situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo en de moord op de Italiaanse ambassadeur
Luca Attanasio en zijn gevolg - Ontwerpresoluties 13

De mensenrechtensituatie in het Koninkrijk Bahrein, in het bijzonder de gevallen van ter dood veroordeelde
gevangenen en mensenrechtenverdedigers - Ontwerpresoluties 13

De massaprocessen tegen de oppositie en de maatschappelijke organisaties in Cambodja - Ontwerpresoluties 13

Het Syrische conflict - 10 jaar na de opstand - Ontwerpresoluties 13

Aanwijzing van de EU als vrijheidszone voor LGBTIQ - Ontwerpresoluties 13

Kinderrechten - Ontwerpresolutie 13

14:30 - 16:30 Debatten 13

Langetermijnvisie voor plattelandsgebieden - Mondelinge vraag 13

Evaluatie van de verordening inzake geoblocking - Mondelinge vraag 13

Toezegging van EU-steun voor Afghanistan op de Conferentie van Genève 2020 - Mondelinge vraag 14

16:30  Bekendmaking van de uitslag 14

Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 16

Indieningstermijnen 18



Maandag 8 maart 2021

 

 

17:00 - 22:30     Debatten
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17:00 - 22:30 Debatten

18:30 - 19:45 Stemming

56 • Viering van Internationale Vrouwendag

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

37 À • Een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Verslag: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Verslag “Op weg naar een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor
koolstofcorrectie aan de grens”

[2020/2043(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

60 À« • Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen

Verslag: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn
2011/16/EU van de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van
de belastingen

[COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

28 À • Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen

Verslag: Lara Wolters (A9-0018/2021)

Verslag met aanbevelingen voor de Commissie over zorgvuldigheidsplicht en
verantwoordingsplicht voor ondernemingen

[2020/2129(INL)]

Commissie juridische zaken

23 • Uitvoering van de bouwproductenverordening

Verslag: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Verslag over de uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 tot vaststelling van
geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten (de
bouwproductenverordening)

[2020/2028(INI)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming



 

18:30 - 19:45     Stemming
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55 À • Gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de
rechten van personen met een handicap

Verslag: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een
algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

[2020/2086(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

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

84 • Geheime stemming:

Immuniteit

77 - Verzoek om opheffing van de immuniteit van Carles Puigdemont i Casamajó

Verslag: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Carles Puigdemont i Casamajó

[2020/2024(IMM)]

Commissie juridische zaken

73 - Verzoek om opheffing van de immuniteit van Antoni Comín i Oliveres

Verslag: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Antoni Comín i Oliveres

[2020/2025(IMM)]

Commissie juridische zaken

76 - Verzoek om opheffing van de immuniteit van Clara Ponsatí Obiols

Verslag: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Clara Ponsatí Obiols

[2020/2031(IMM)]

Commissie juridische zaken

74 - Verzoek om opheffing van de immuniteit van Valter Flego

Verslag: Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Valter Flego

[2020/2054(IMM)]

Commissie juridische zaken

75 - Verzoek om opheffing van de immuniteit van Nuno Melo

Verslag: Manon Aubry (A9-0024/2021)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Nuno Melo

[2020/2050(IMM)]

Commissie juridische zaken

53 • Stemming over verzoeken om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement)
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49 6 «««I - Gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd bosbouwkundig teeltmateriaal

Verslag:

[COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

50 6 «««I - Gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk verrichte veldkeuringen en controles op de
instandhouding van rassen van landbouwgewassen

Verslag:

[COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

94 • Verzoek om te stemmen over amendementen in plaats van over een voorlopig akkoord (artikel 59, lid
3)

126 • ***I (A9-0203/2020 - BUDG/ECON) FERNANDES, TINAGLI - InvestEU-programma



Dinsdag 9 maart 2021

 

 

09:00      Bekendmaking van de uitslag

 

09:00 - 13:00     Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)

 

13:00 - 14:15     Eerste stemming
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09:00 Bekendmaking van de uitslag

09:00 - 13:00 Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)

13:00 - 14:15 Eerste stemming

15:00 - 20:00 Debatten

19:00 Bekendmaking van de uitslag

27 À«««I • InvestEU-programma

Verslag: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van het InvestEU-programma

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

(Stemming: 13/11/2020)

41 À«««I • Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-
2027 (“EU4Health-programma”)

Verslag: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor
de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-
programma”)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

(Debat: 12/11/2020, stemming: 13/11/2020)

95 • Stemmingen over voorlopige akkoorden

27 À«««I - InvestEU-programma

Verslag: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

(Stemming: 13/11/2020)



 

15:00 - 20:00     Debatten
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41 À«««I - Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-
programma”)

Verslag: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

(Debat: 12/11/2020, stemming: 13/11/2020)

96 • Stemming over amendementen

97 • Een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Verslag: Yannick Jadot (A9-0019/2021)
[2020/2043(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

98 • Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen

Verslag: Sven Giegold (A9-0015/2021)
[2020/0148(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken

99 • Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen

Verslag: Lara Wolters (A9-0018/2021)
[2020/2129(INL)]
Commissie juridische zaken

123 • Gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap

Verslag: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)
[2020/2086(INI)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

29 À«««I • Visserijcontroles

Verslag: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Verslag over een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot wijziging van
verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008, en
Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft
visserijcontroles

[COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)]

Commissie visserij

33 À • De werkzaamheden van de Europese Ombudsman - jaarverslag 2019

Verslag: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

Verslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman - jaarverslag 2019

[2020/2125(INI)]

Commissie verzoekschriften

In aanwezigheid van mevrouw Emily O'Reilly, Europese Ombudsman



 

19:00      Bekendmaking van de uitslag
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86 • Aanpak van de economische gevolgen van de COVID-pandemie door de nadruk te
leggen op investeringen, concurrentievermogen en vaardigheden

Verklaring van de Commissie

[2021/2580(RSP)]

80 • De huidige politieke situatie in Georgië

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

[2021/2575(RSP)]

79 À • Het Syrische conflict - 10 jaar na de opstand

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

[2021/2576(RSP)]



Woensdag 10 maart 2021

 

 

09:00 - 13:00     Debatten
 
Gezamenlijk debat - Europees Semester

 
Einde van het gezamenlijk debat

 

13:00 - 13:30     
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09:00 - 13:00 Debatten

13:00 - 13:30 Debatten

13:00 - 14:15 Eerste stemming

15:00 - 20:00 Debatten

19:00 Bekendmaking van de uitslag

19:55 - 21:10 Tweede stemming

64 À • Europees Semester: jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021

Verslag: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid:
jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021

[2021/2004(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

36 À • Europees Semester: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse
strategie voor duurzame groei 2021

Verslag: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid:
sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse strategie voor duurzame groei
2021

[2020/2244(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

87 • Actieplan voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten, ter
voorbereiding van de sociale top van Porto in mei

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2581(RSP)]

124 • Conferentie over de toekomst van Europa - ondertekening van de gezamenlijke
verklaring



13:00 - 14:15     Eerste stemming

 

15:00 - 20:00     Debatten
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92 • Stemming over amendementen

105 • Visserijcontroles

Verslag: Clara Aguilera (A9-0016/2021)
[2018/0193(COD)]
Commissie visserij

101 • De werkzaamheden van de Europese Ombudsman - jaarverslag 2019

Verslag: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)
[2020/2125(INI)]
Commissie verzoekschriften

111 • Eindstemming

37 À - Een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Verslag: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

[2020/2043(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

60 À« - Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen

Verslag: Sven Giegold (A9-0015/2021)

[COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

28 À - Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen

Verslag: Lara Wolters (A9-0018/2021)

[2020/2129(INL)]

Commissie juridische zaken

23 - Uitvoering van de bouwproductenverordening

Verslag: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

[2020/2028(INI)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

55 À - Gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap

Verslag: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

[2020/2086(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

67 • De pogingen van de regeringen in Polen, Hongarije en Slovenië om de vrije media
het zwijgen op te leggen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2560(RSP)]



 

19:00      Bekendmaking van de uitslag

 

19:55 - 21:10     Tweede stemming
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65 À • Aanwijzing van de EU als vrijheidszone voor LGBTIQ

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2557(RSP)]

58 À • Kinderrechten

Mondelinge vraag

[2021/2523(RSP)]

66 • Hervormen van het EU-beleidskader voor het stoppen van belastingontwijking in de
EU na de OpenLux-onthullingen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2558(RSP)]

112 • Stemming over amendementen

106 • Europees Semester: jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021

Verslag: Markus Ferber (A9-0036/2021)
[2021/2004(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken

107 • Europees Semester: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse strategie voor duurzame
groei 2021

Verslag: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)
[2020/2244(INI)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

115 • Eindstemming

29 À«««I - Visserijcontroles

Verslag: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

[COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)]

Commissie visserij

49 6 «««I - Gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd bosbouwkundig teeltmateriaal

Verslag:

[COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

50 6 «««I - Gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk verrichte veldkeuringen en controles op de
instandhouding van rassen van landbouwgewassen

Verslag:

[COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
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69 À - Bezwaar krachtens artikel 112, de leden 2 en 3, betreffende actieve stoffen, waaronder
dimoxystrobine

B9-0162/2021

[2021/2552(RSP)]

70 À - Bezwaar krachtens artikel 112, de leden 2 en 3, betreffende genetisch gemodificeerde katoen GHB614
× T304-40 × GHB119

B9-0160/2021

[2021/2553(RSP)]

71 À - Bezwaar krachtens artikel 112, de leden 2 en 3, betreffende genetisch gemodificeerde mais MZIR098
(SYN-ØØØ98-3)

B9-0161/2021

[2021/2554(RSP)]

33 À - De werkzaamheden van de Europese Ombudsman - jaarverslag 2019

Verslag: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

[2020/2125(INI)]

Commissie verzoekschriften



Donderdag 11 maart 2021

 

 

09:00      Bekendmaking van de uitslag

 

09:00 - 13:00     Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)

 

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

rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)
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09:00 Bekendmaking van de uitslag

09:00 - 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

14:30 - 16:30 Debatten

16:30 Bekendmaking van de uitslag

88 À • Toepassing van Verordening (EG) nr. 2020/2092, het conditionaliteitsmechanisme
gekoppeld aan de eerbiediging van de rechtsstaat

Verklaring van de Commissie

[2021/2582(RSP)]

De stemming zal worden gehouden in maart II

89 • Eerbiedigen van het partnerschapsbeginsel bij de opstelling en uitvoering van
nationale herstel- en veerkrachtplannen en zorgen voor goed bestuur bij de uitgaven

Verklaring van de Commissie

[2021/2583(RSP)]

83 À • Situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo en de moord op
de Italiaanse ambassadeur Luca Attanasio en zijn gevolg

RC B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021,
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À • De mensenrechtensituatie in het Koninkrijk Bahrein, in het bijzonder de
gevallen van ter dood veroordeelde gevangenen en mensenrechtenverdedigers

RC B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021,
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À • De massaprocessen tegen de oppositie en de maatschappelijke organisaties in
Cambodja

B9-0182/2021, RC B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021,
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]



09:45 - 11:00     Eerste stemming

 

13:00      Bekendmaking van de uitslag
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116 • Stemming over amendementen

118 • Situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo en de moord op de Italiaanse
ambassadeur Luca Attanasio en zijn gevolg

Ontwerpresoluties
[2021/2577(RSP)]

119 • De mensenrechtensituatie in het Koninkrijk Bahrein, in het bijzonder de gevallen van ter dood
veroordeelde gevangenen en mensenrechtenverdedigers

Ontwerpresoluties
[2021/2578(RSP)]

120 • De massaprocessen tegen de oppositie en de maatschappelijke organisaties in Cambodja

Ontwerpresoluties
[2021/2579(RSP)]

121 • Het Syrische conflict - 10 jaar na de opstand

Ontwerpresoluties
[2021/2576(RSP)]

113 • Aanwijzing van de EU als vrijheidszone voor LGBTIQ

Ontwerpresoluties
[2021/2557(RSP)]

114 • Kinderrechten

Ontwerpresolutie
[2021/2523(RSP)]

122 • Eindstemming

64 À - Europees Semester: jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021

Verslag: Markus Ferber (A9-0036/2021)

[2021/2004(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

36 À - Europees Semester: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse strategie voor duurzame
groei 2021

Verslag: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

[2020/2244(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken



13:45 - 15:00     Tweede stemming

 

14:30 - 16:30     Debatten
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117 • Eindstemming

83 À - Situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo en de moord op de Italiaanse
ambassadeur Luca Attanasio en zijn gevolg

Ontwerpresoluties

RC B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, B9-0199/2021,
B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À - De mensenrechtensituatie in het Koninkrijk Bahrein, in het bijzonder de gevallen van ter dood
veroordeelde gevangenen en mensenrechtenverdedigers

Ontwerpresoluties

RC B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, B9-0194/2021,
B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À - De massaprocessen tegen de oppositie en de maatschappelijke organisaties in Cambodja

Ontwerpresoluties

B9-0182/2021, RC B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, B9-0186/2021,
B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]

79 À - Het Syrische conflict - 10 jaar na de opstand

Ontwerpresoluties

B9-0175/2021, B9-0176/2021, RC B9-0177/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, B9-0179/2021,
B9-0180/2021, B9-0181/2021

[2021/2576(RSP)]

65 À - Aanwijzing van de EU als vrijheidszone voor LGBTIQ

Ontwerpresoluties

B9-0166/2021, B9-0167/2021

[2021/2557(RSP)]

58 À - Kinderrechten

Ontwerpresolutie

B9-0164/2021

[2021/2523(RSP)]

63 • Langetermijnvisie voor plattelandsgebieden

Mondelinge vraag

[2021/2549(RSP)]

78 • Evaluatie van de verordening inzake geoblocking

Mondelinge vraag

[2021/2546(RSP)]



 

16:30      Bekendmaking van de uitslag
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61 • Toezegging van EU-steun voor Afghanistan op de Conferentie van Genève 2020

Mondelinge vraag

[2020/2916(RSP)]



 

 
Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 

Indieningstermijnen
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Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

 
 

Maandag 8 maart 2021

 

17:00 - 22:30

 

 

Dinsdag 9 maart 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

 

Woensdag 10 maart 2021

 

09:00 - 13:00
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Commissie (inclusief antwoorden) :25'

Rapporteurs (5 x 6') :30'

Rapporteurs voor advies (10 x 1') :10'

Leden :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteurs voor advies (7 x 1') :7'

Leden :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Commissie (inclusief antwoorden) :20'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:20'

Ombudsman :10'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Rapporteur voor advies :1'

Leden :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Raad (inclusief antwoorden) :20'

Commissie (inclusief antwoorden) :20'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

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

Leden :121' 30

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 13', ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 8'



15:00 - 20:00

 

 

Donderdag 11 maart 2021

 

09:00 - 13:00

 

14:30 - 16:30

 

17 17Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)
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Raad (inclusief antwoorden) :30'

Commissie (inclusief antwoorden) :35'

Vraagsteller (commissie) :5'

Leden :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Commissie (inclusief antwoorden) :35'

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

Leden :121' 30

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 13', ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 8'

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

Vraagsteller (commissie) (3 x 5') :15'

Leden :60'

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



Indieningstermijnen

 
 

Maandag 8 maart 2021

 

 

Dinsdag 9 maart 2021
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37 À • Een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens  - Verslag: Yannick
Jadot (A9-0019/2021)

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

Woensdag 3 maart, 13:00

- Alternatieve gezamenlijke ontwerpresoluties Donderdag 4 maart, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 5 maart, 12:00

60 À • Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen  - Verslag: Sven Giegold (A9-0015/2021)

- Amendementen Woensdag 3 maart, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 5 maart, 12:00

28 À • Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen  - Verslag: Lara Wolters
(A9-0018/2021)

- Amendementen Woensdag 3 maart, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 5 maart, 12:00

55 À • Gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen
met een handicap  - Verslag: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

- Amendementen Woensdag 3 maart, 13:00

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

Vrijdag 5 maart, 12:00

49 6 • Gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd bosbouwkundig teeltmateriaal  -
Verslag:

- (eventueel) Amendementen; verwerping Dinsdag 9 maart, 12:00

- (eventueel) Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in
onderdelen”

Dinsdag 9 maart, 19:00

50 6 • Gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk verrichte veldkeuringen en controles op de
instandhouding van rassen van landbouwgewassen  - Verslag:

- (eventueel) Amendementen; verwerping Dinsdag 9 maart, 12:00

- (eventueel) Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in
onderdelen”

Dinsdag 9 maart, 19:00

27 À • InvestEU-programma  - Verslag: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

- Amendementen; verwerping Woensdag 3 maart, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 5 maart, 12:00

41 À • Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-
programma”)  - Verslag: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

- Amendementen; verwerping Woensdag 3 maart, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 5 maart, 12:00



 

Woensdag 10 maart 2021

 

19 19Indieningstermijnen

689.224/OJ 689.224/OJ

29 À • Visserijcontroles  - Verslag: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

- Amendementen; verwerping Woensdag 3 maart, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 5 maart, 12:00

33 À • De werkzaamheden van de Europese Ombudsman - jaarverslag 2019  - Verslag: Sylvie Guillaume
(A9-0013/2021)

- Amendementen Woensdag 3 maart, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 5 maart, 12:00

79 À • Het Syrische conflict - 10 jaar na de opstand - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

- Ontwerpresoluties Maandag 8 maart, 20:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Woensdag 10 maart, 13:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 10 maart, 14:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 10 maart, 19:00

64 À • Europees Semester: jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021  - Verslag: Markus Ferber
(A9-0036/2021)

- Amendementen Maandag 8 maart, 19:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Dinsdag 9 maart, 16:00

36 À • Europees Semester: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse strategie voor duurzame groei
2021  - Verslag: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

- Amendementen Woensdag 3 maart, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 5 maart, 12:00

65 À • Aanwijzing van de EU als vrijheidszone voor LGBTIQ - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Woensdag 3 maart, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 8 maart, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 8 maart, 20:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Dinsdag 9 maart, 16:00

58 À • Kinderrechten - Mondelinge vraag

- Ontwerpresoluties Woensdag 3 maart, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 8 maart, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 8 maart, 20:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Dinsdag 9 maart, 16:00

49 6 • Gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd bosbouwkundig teeltmateriaal  -
Verslag:

- (eventueel) Amendementen; verwerping Dinsdag 9 maart, 12:00

- (eventueel) Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in
onderdelen”

Dinsdag 9 maart, 19:00



 

Donderdag 11 maart 2021
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50 6 • Gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk verrichte veldkeuringen en controles op de
instandhouding van rassen van landbouwgewassen  - Verslag:

- (eventueel) Amendementen; verwerping Dinsdag 9 maart, 12:00

- (eventueel) Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in
onderdelen”

Dinsdag 9 maart, 19:00

69 À • Bezwaar krachtens artikel 112, de leden 2 en 3, betreffende actieve stoffen, waaronder dimoxystrobine

- Amendementen Vrijdag 5 maart, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Maandag 8 maart, 12:00

70 À • Bezwaar krachtens artikel 112, de leden 2 en 3, betreffende genetisch gemodificeerde katoen GHB614 ×
T304-40 × GHB119

- Amendementen Vrijdag 5 maart, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Maandag 8 maart, 12:00

71 À • Bezwaar krachtens artikel 112, de leden 2 en 3, betreffende genetisch gemodificeerde mais MZIR098
(SYN-ØØØ98-3)

- Amendementen Vrijdag 5 maart, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Maandag 8 maart, 12:00

88 À • Toepassing van Verordening (EG) nr. 2020/2092, het conditionaliteitsmechanisme gekoppeld aan de
eerbiediging van de rechtsstaat - Verklaring van de Commissie

- Ontwerpresoluties Woensdag 17 maart, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 22 maart, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Dinsdag 23 maart, 16:00

83 À • Situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo en de moord op de Italiaanse ambassadeur
Luca Attanasio en zijn gevolg

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 8 maart, 20:00

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

Woensdag 10 maart, 13:00

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

Woensdag 10 maart, 14:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 10 maart, 19:00

82 À • De mensenrechtensituatie in het Koninkrijk Bahrein, in het bijzonder de gevallen van ter dood
veroordeelde gevangenen en mensenrechtenverdedigers

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 8 maart, 20:00

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

Woensdag 10 maart, 13:00

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

Woensdag 10 maart, 14:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 10 maart, 19:00

81 À • De massaprocessen tegen de oppositie en de maatschappelijke organisaties in Cambodja

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 8 maart, 20:00

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

Woensdag 10 maart, 13:00

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

Woensdag 10 maart, 14:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 10 maart, 19:00
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	Maandag 8 maart 2021
	17:00 - 22:30     Debatten
	18:30 - 19:45     Stemming

	Dinsdag 9 maart 2021
	09:00      Bekendmaking van de uitslag
	09:00 - 13:00     Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)
	13:00 - 14:15     Eerste stemming
	15:00 - 20:00     Debatten
	19:00      Bekendmaking van de uitslag

	Woensdag 10 maart 2021
	09:00 - 13:00     Debatten
	Gezamenlijk debat - Europees Semester

	13:00 - 13:30     
	13:00 - 14:15     Eerste stemming
	15:00 - 20:00     Debatten
	19:00      Bekendmaking van de uitslag
	19:55 - 21:10     Tweede stemming

	Donderdag 11 maart 2021
	09:00      Bekendmaking van de uitslag
	09:00 - 13:00     Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)
	Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)

	09:45 - 11:00     Eerste stemming
	13:00      Bekendmaking van de uitslag
	13:45 - 15:00     Tweede stemming
	14:30 - 16:30     Debatten
	16:30      Bekendmaking van de uitslag

	Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)
	Maandag 8 maart 2021
	17:00 - 22:30

	Dinsdag 9 maart 2021
	09:00 - 13:00
	15:00 - 20:00

	Woensdag 10 maart 2021
	09:00 - 13:00
	15:00 - 20:00

	Donderdag 11 maart 2021
	09:00 - 13:00
	14:30 - 16:30
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