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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 7 juni 2021 1

17:00 - 21:30 Debatten 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

Gezamenlijk debat - Staat van de kmo-Unie 1

Staat van de kmo-Unie - Verklaring van de Commissie 1

Uitvoering van de agenda voor betere regelgeving / Streefdoel om de administratieve lasten te
verminderen - Verklaring van de Commissie 1

Mededingingsbeleid - jaarverslag 2020  - Verslag: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021) 1

Korte presentatie van het volgende verslag: 1

De genderdimensie van het cohesiebeleid  - Verslag: Monika Vana (A9-0154/2021) 1

EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen  - Verslag: César Luena
(A9-0179/2021) 1

Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur  - Aanbeveling voor de
tweede lezing: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021) 2

18:00 - 19:15 Stemming 2

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

Stemming over verzoeken om urgentverklaring (artikel 163) 2

Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van
Verordening (EU) 2016/1628)  - Verslag: 2

Stemmingen over voorlopige akkoorden 2

Wijzigingen van Etias: politiële en justitiële samenwerking  - Verslag: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020) 2

Wijzigingen van Etias: grenzen en visa  - Verslag: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020) 2

Enkele stemming 2

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Duitsland  - Verslag: Jens Geier (A9-0189/2021) 2

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2020/005 BE/Swissport – België  - Verslag: Olivier Chastel (A9-0188/2021) 3

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2020/004 NL/KLM - Nederland  - Verslag: Monika Vana (A9-0187/2021) 3

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering -
EGF/2020/007 FI/Finnair - Finland  - Verslag: Eero Heinäluoma (A9-0186/2021) 3

Stemming over amendementen 3

Wijzigingen van Etias: ECRIS-TCN 3

Dinsdag 8 juni 2021 4

09:00  Bekendmaking van de uitslag 4

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

Gezamenlijk debat - Digitaal EU-COVID-certificaat 4

Digitaal EU-COVID-certificaat - burgers van de Unie  - Verslag: Juan Fernando López Aguilar 4

Digitaal EU-COVID-certificaat - onderdanen van derde landen  - Verslag: Juan Fernando López Aguilar 4

Tenuitvoerlegging van de routekaart eigen middelen: stand van zaken - Verklaring van de Commissie 4

Toetsing door het Parlement van de lopende beoordeling door de Commissie en de Raad van de nationale
plannen voor herstel en veerkracht - Verklaringen van de Raad en de Commissie 4
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13:00 - 14:15 Eerste stemming 5

Stemming over amendementen 5

Mededingingsbeleid - jaarverslag 2020 5

De genderdimensie van het cohesiebeleid 5

EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen 5

Eindstemming 5

Wijzigingen van Etias: ECRIS-TCN  - Verslag: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021) 5

15:00 - 20:00 Debatten 5

Systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervoor voor de Europese veiligheid, naar
aanleiding van de ontvoering uit een onderschept EU-passagiersvliegtuig door de Belarussische autoriteiten -
Verklaringen van de Raad en de Commissie 5

De situatie in Afghanistan - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van
de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 5

Mensenrechten en politieke situatie in Cuba - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 5

75e en 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN  - Verslag: María Soraya Rodríguez Ramos
(A9-0173/2021) 6

Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 2021-2027 - Europa als
wereldspeler  - Aanbeveling voor de tweede lezing: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena, Rasa
Juknevičienė (A9-0198/2021) 6

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 2021-2027  - Aanbeveling voor de tweede lezing: David Casa
(A9-0197/2021) 6

19:00  Bekendmaking van de uitslag 6

20:00 - 21:15 Tweede stemming 6

Stemmingen over voorlopige akkoorden 6

Digitaal EU-COVID-certificaat - burgers van de Unie  - Verslag: Juan Fernando López Aguilar 6

Digitaal EU-COVID-certificaat - onderdanen van derde landen  - Verslag: Juan Fernando López Aguilar 7

Stemming over amendementen 7

75e en 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN 7

Eindstemming 7

Mededingingsbeleid - jaarverslag 2020  - Verslag: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021) 7

De genderdimensie van het cohesiebeleid  - Verslag: Monika Vana (A9-0154/2021) 7

EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen  - Verslag: César Luena
(A9-0179/2021) 7

20:30 - 22:30 Debatten 7

Enquêterecht van het Europees Parlement - Mondelinge vragen (O-000029/2021 - B9-0020/21)
(O-000030/2021 - B9-0021/21) 7

Klimaatveerkrachtige visserij en aquacultuur in de EU - Mondelinge vraag (O-000034/2021 - B9-0022/21) 7

Woensdag 9 juni 2021 9

09:00  Bekendmaking van de uitslag 9

09:00 - 11:50 Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag) 9

Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad op 24 en 25 mei 2021 - Verklaringen
van de Europese Raad en de Commissie 9

Voorbereiding van de G7-top van 11-13 juni en de top EU-VS - Verklaringen van de Raad en de Commissie 9



Inhoud
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12:00 - 12:30 (Ceremonie voor de Lux-publieksprijs) 9

12:45 - 14:00 Eerste stemming 9

Eindstemming 9

75e en 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN  - Verslag: María Soraya Rodríguez Ramos
(A9-0173/2021) 9

Stemming over amendementen 9

***II GAHLER, GOERENS, ARENA, JUKNEVIČIENĖ (AFET/DEVE 07/06) - Instrument voor
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 2021-2027 – Europa als wereldspeler 9

Het belangenconflict van de minister-president van de Tsjechische Republiek 9

Omgang met de uitdaging van de wereldwijde COVID-19-pandemie: de gevolgen van opheffing van de
Trips-Overeenkomst van de WTO voor COVID-19-vaccins en de behandeling, uitrusting en vergroting van
de productiecapaciteit in ontwikkelingslanden 10

15:00 - 20:00 Debatten 10

De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie en de toepassing van Verordening (EU,
Euratom) 2020/2092 inzake conditionaliteit - Verklaringen van de Raad en de Commissie 10

Follow-up van de sociale top in Porto op 7 mei 2021 - Verklaringen van de Raad en de Commissie 10

Gezamenlijk debat - Cyberaanvallen in de EU 10

Recente cyberaanvallen op EU-instellingen en gevoelige nationale openbare en particuliere instellingen -
Verklaringen van de Raad en de Commissie 10

De EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale tijdperk - Mondelinge vraag (O-000037/2021 -
B9-0024/21) 10

Statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van de Europese Ombudsman  -
Verslag: Paulo Rangel (A9-0174/2021) 10

80 jaar na de massale deportaties van 14-18 juni 1941 - Verklaring van de Commissie 10

19:00  Bekendmaking van de uitslag 11

20:00 - 21:15 Tweede stemming 11

Stemming over amendementen 11

De EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale tijdperk 11

De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie en de toepassing van Verordening (EU,
Euratom) 2020/2092 inzake conditionaliteit 11

Toetsing door het Parlement van de lopende beoordeling door de Commissie en de Raad van de nationale
plannen voor herstel en veerkracht 11

Enkele stemming 11

Statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van de Europese Ombudsman  -
Verslag: Paulo Rangel (A9-0174/2021) 11

Eindstemming 11

Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van
Verordening (EU) 2016/1628)  - Verslag: 11

Het belangenconflict van de minister-president van de Tsjechische Republiek - Ontwerpresoluties 11

Omgang met de uitdaging van de wereldwijde COVID-19-pandemie: de gevolgen van opheffing van de
Trips-Overeenkomst van de WTO voor COVID-19-vaccins en de behandeling, uitrusting en vergroting van
de productiecapaciteit in ontwikkelingslanden - Ontwerpresoluties 11

Bezwaar op grond van artikel 112, lid 2 en 3: maximumwaarde voor residuen van imidacloprid 12

Bezwaar op grond van artikel 112, lid 2 en 3: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine 12

20:30 - 22:30 Debatten 12

Vrouwen in de politiek - bestrijding van onlinemisbruik - Verklaringen van de Raad en de Commissie 12

Bevordering van gendergelijkheid in onderwijs en loopbanen op het gebied van wetenschap, technologie,
engineering en wiskunde (STEM)  - Verslag: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021) 12



Inhoud

693.498/OJ 693.498/OJ

Donderdag 10 juni 2021 13

09:00  Bekendmaking van de uitslag 13

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

Europees burgerinitiatief "End the Cage Age" 13

Toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus - Mondelinge vraag (O-000036/2021 -
B9-0023/21) 13

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144
van het Reglement) 13

Schending van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en gebruik van minderjarigen door de
Marokkaanse autoriteiten in de context van de migratiecrisis in Ceuta 13

Situatie in Sri Lanka, met name de arrestaties uit hoofde van de wet inzake preventie van terrorisme 13

Het aanmerken door Rusland van Duitse ngo's als 'ongewenste organisaties' en de opsluiting van Andrei
Pivovarov 13

09:45 - 11:00 Eerste stemming 14

Stemming over amendementen 14

Schending van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en gebruik van minderjarigen door de
Marokkaanse autoriteiten in de context van de migratiecrisis in Ceuta 14

Situatie in Sri Lanka, met name de arrestaties uit hoofde van de wet inzake preventie van terrorisme 14

Het aanmerken door Rusland van Duitse ngo's als 'ongewenste organisaties' en de opsluiting van Andrei
Pivovarov 14

Mensenrechten en politieke situatie in Cuba 14

Systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervoor voor de Europese veiligheid, naar
aanleiding van de ontvoering uit een onderschept EU-passagiersvliegtuig door de Belarussische autoriteiten 14

De situatie in Afghanistan 14

Europees burgerinitiatief "End the Cage Age" 14

Bevordering van gendergelijkheid in onderwijs en loopbanen op het gebied van wetenschap, technologie,
engineering en wiskunde (STEM) 14

Toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus 14

Eindstemming 14

De EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale tijdperk - Ontwerpresoluties 14

De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie en de toepassing van Verordening (EU,
Euratom) 2020/2092 inzake conditionaliteit - Ontwerpresoluties 15

Toetsing door het Parlement van de lopende beoordeling door de Commissie en de Raad van de nationale
plannen voor herstel en veerkracht - Ontwerpresoluties 15

13:00  Bekendmaking van de uitslag 15

13:45 - 15:00 Tweede stemming 15

Eindstemming 15

Schending van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en gebruik van minderjarigen door de
Marokkaanse autoriteiten in de context van de migratiecrisis in Ceuta - Ontwerpresoluties 15

Situatie in Sri Lanka, met name de arrestaties uit hoofde van de wet inzake preventie van terrorisme -
Ontwerpresoluties 15

Het aanmerken door Rusland van Duitse ngo's als 'ongewenste organisaties' en de opsluiting van Andrei
Pivovarov - Ontwerpresoluties 15

Mensenrechten en politieke situatie in Cuba - Ontwerpresoluties 15

Systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervoor voor de Europese veiligheid, naar
aanleiding van de ontvoering uit een onderschept EU-passagiersvliegtuig door de Belarussische autoriteiten -
Ontwerpresoluties 15

De situatie in Afghanistan - Ontwerpresoluties 16

Europees burgerinitiatief "End the Cage Age" - Ontwerpresoluties 16



Inhoud
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Bevordering van gendergelijkheid in onderwijs en loopbanen op het gebied van wetenschap, technologie,
engineering en wiskunde (STEM)  - Verslag: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021) 16

Toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus - Ontwerpresoluties 16

14:30 - 16:30 Debatten 16

Autisme en inclusieve werkgelegenheid - Mondelinge vraag (O-000017/2021 - B9-0017/21) 16

16:30  Bekendmaking van de uitslag 16

Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 18

Indieningstermijnen 20



Maandag 7 juni 2021

 

 

17:00 - 21:30     Debatten

 
Gezamenlijk debat - Staat van de kmo-Unie

 
Einde van het gezamenlijk debat

 

Korte presentatie van het volgende verslag:
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17:00 - 21:30 Debatten

18:00 - 19:15 Stemming

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

76 • Staat van de kmo-Unie

Verklaring van de Commissie

[2021/2709(RSP)]

75 • Uitvoering van de agenda voor betere regelgeving / Streefdoel om de
administratieve lasten te verminderen

Verklaring van de Commissie

[2021/2710(RSP)]

27 À • Mededingingsbeleid - jaarverslag 2020

Verslag: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

Verslag over het mededingingsbeleid - jaarverslag 2020

[2020/2223(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

16 À • De genderdimensie van het cohesiebeleid

Verslag: Monika Vana (A9-0154/2021)

Verslag over de genderdimensie van het cohesiebeleid

[2020/2040(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

53 À • EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen

Verslag: César Luena (A9-0179/2021)

Verslag over de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven
brengen

[2020/2273(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid



 

18:00 - 19:15     Stemming
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152 À«««II • Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor
douanecontroleapparatuur

Aanbeveling voor de tweede lezing: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing
met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het
Instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur

[07234/1/2021 - C9-0196/2021 - 2018/0258(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

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

160 • Stemming over verzoeken om urgentverklaring (artikel 163)

169 «««I - Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis
(wijziging van Verordening (EU) 2016/1628)

Verslag:

[COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

106 • Stemmingen over voorlopige akkoorden

28 À«««I - Wijzigingen van Etias: politiële en justitiële samenwerking

Verslag: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen en tot wijziging van Verordening (EU)
2018/1862 en Verordening (EU) 2019/816

[COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001A(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

21 À«««I - Wijzigingen van Etias: grenzen en visa

Verslag: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van Etias en tot
wijziging van Verordening (EU) 2018/1240, Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EU) 2017/2226
en Verordening (EU) 2018/1861

[COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

150 • Enkele stemming

52 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Duitsland

Verslag: Jens Geier (A9-0189/2021)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende
beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Duitsland

[COM(2021)0207 - C9-0156/2021 - 2021/0107(BUD)]

Begrotingscommissie
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51 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2020/005 BE/Swissport – België

Verslag: Olivier Chastel (A9-0188/2021)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende
beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2020/005 BE/Swissport – België

[COM(2021)0212 - C9-0159/2021 - 2021/0109(BUD)]

Begrotingscommissie

58 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2020/004 NL/KLM - Nederland

Verslag: Monika Vana (A9-0187/2021)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende
beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2020/004 NL/KLM - Nederland

[COM(2021)0226 - C9-0161/2021 - 2021/0115(BUD)]

Begrotingscommissie

57 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering -
EGF/2020/007 FI/Finnair - Finland

Verslag: Eero Heinäluoma (A9-0186/2021)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende
beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering -
EGF/2020/007 FI/Finnair - Finland

[COM(2021)0227 - C9-0162/2021 - 2021/0116(BUD)]

Begrotingscommissie

155 • Stemming over amendementen

157 • Wijzigingen van Etias: ECRIS-TCN

Verslag: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)
[2019/0001B(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken



Dinsdag 8 juni 2021

 

 

09:00      Bekendmaking van de uitslag

 

09:00 - 13:00     Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)
 
Gezamenlijk debat - Digitaal EU-COVID-certificaat

 
Einde van het gezamenlijk debat
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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

20:00 - 21:15 Tweede stemming

20:30 - 22:30 Debatten

44 À«««I • Digitaal EU-COVID-certificaat - burgers van de Unie

Verslag: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

(Debat: 28/04/2021, stemming: 28/04/2021)

45 À«««I • Digitaal EU-COVID-certificaat - onderdanen van derde landen

Verslag: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

(Debat: 28/04/2021, stemming: 28/04/2021)

97 • Tenuitvoerlegging van de routekaart eigen middelen: stand van zaken

Verklaring van de Commissie

[2021/2739(RSP)]

96 À • Toetsing door het Parlement van de lopende beoordeling door de Commissie en de
Raad van de nationale plannen voor herstel en veerkracht

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2738(RSP)]



13:00 - 14:15     Eerste stemming

 

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

121 • Mededingingsbeleid - jaarverslag 2020

Verslag: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)
[2020/2223(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken

122 • De genderdimensie van het cohesiebeleid

Verslag: Monika Vana (A9-0154/2021)
[2020/2040(INI)]
Commissie regionale ontwikkeling

123 • EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen

Verslag: César Luena (A9-0179/2021)
[2020/2273(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

156 • Eindstemming

22 À«««I - Wijzigingen van Etias: ECRIS-TCN

Verslag: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordeningen (EU) 2019/816 en (EU) 2019/818 wat betreft de vaststelling van de voorwaarden voor
toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van het Europees reisinformatie- en -
autorisatiesysteem

[COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

98 À • Systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervoor voor de Europese
veiligheid, naar aanleiding van de ontvoering uit een onderschept EU-
passagiersvliegtuig door de Belarussische autoriteiten

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2741(RSP)]

73 À • De situatie in Afghanistan

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

[2021/2712(RSP)]

101 À • Mensenrechten en politieke situatie in Cuba

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

[2021/2745(RSP)]



 

19:00      Bekendmaking van de uitslag

 

20:00 - 21:15     Tweede stemming
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31 À • 75e en 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN

Verslag: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de 75e
en 76e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

[2020/2128(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 118 van het Reglement

154 À«««II • Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
2021-2027 - Europa als wereldspeler

Aanbeveling voor de tweede lezing: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena,
Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing
met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en
internationale samenwerking – Europa als wereldspeler, tot wijziging en intrekking van
Besluit nr. 466/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van
Verordening (EU) 2017/1601 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening
(EG, Euratom) nr. 480/2009 van de Raad

[06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)]

Commissie buitenlandse zaken

Commissie ontwikkelingssamenwerking

153 À«««II • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 2021-2027

Aanbeveling voor de tweede lezing: David Casa (A9-0197/2021)

Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in
eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) en tot
intrekking van Verordening (EU) 1296/2013

[06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

158 • Stemmingen over voorlopige akkoorden

44 À«««I - Digitaal EU-COVID-certificaat - burgers van de Unie

Verslag: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

(Debat: 28/04/2021, stemming: 28/04/2021)



 

20:30 - 22:30     Debatten

7 7Dinsdag 8 juni 2021

693.498/OJ 693.498/OJ

45 À«««I - Digitaal EU-COVID-certificaat - onderdanen van derde landen

Verslag: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

(Debat: 28/04/2021, stemming: 28/04/2021)

110 • Stemming over amendementen

124 • 75e en 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN

Verslag: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)
[2020/2128(INI)]
Commissie buitenlandse zaken

112 • Eindstemming

27 À - Mededingingsbeleid - jaarverslag 2020

Verslag: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

[2020/2223(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

16 À - De genderdimensie van het cohesiebeleid

Verslag: Monika Vana (A9-0154/2021)

[2020/2040(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

53 À - EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen

Verslag: César Luena (A9-0179/2021)

[2020/2273(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

60 • Enquêterecht van het Europees Parlement

Mondelinge vragen

Antonio Tajani, Domènec Ruiz Devesa (O-000029/2021 - B9-0020/21)
Commissie constitutionele zaken
Raad
Enquêterecht van het Parlement

Antonio Tajani, Domènec Ruiz Devesa (O-000030/2021 - B9-0021/21)
Commissie constitutionele zaken
Commissie
Enquêterecht van het Parlement

[2021/2632(RSP)]

68 • Klimaatveerkrachtige visserij en aquacultuur in de EU

Mondelinge vraag

Pierre Karleskind (O-000034/2021 - B9-0022/21)
Commissie visserij
Commissie
Klimaatveerkrachtige visserij en aquacultuur in de EU

[2021/2699(RSP)]
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Woensdag 9 juni 2021

 

 

09:00      Bekendmaking van de uitslag

 

09:00 - 11:50     Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)

 

12:00 - 12:30     (Ceremonie voor de Lux-publieksprijs)

 

12:45 - 14:00     Eerste stemming
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09:00 Bekendmaking van de uitslag

09:00 - 11:50 Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)

12:00 - 12:30 (Ceremonie voor de Lux-publieksprijs)

12:45 - 14:00 Eerste stemming

15:00 - 20:00 Debatten

19:00 Bekendmaking van de uitslag

20:00 - 21:15 Tweede stemming

20:30 - 22:30 Debatten

100 • Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad op 24 en 25 mei
2021

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2021/2743(RSP)]

84 • Voorbereiding van de G7-top van 11-13 juni en de top EU-VS

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2715(RSP)]

114 • Eindstemming

31 À - 75e en 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN

Verslag: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

[2020/2128(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 118 van het Reglement

125 • Stemming over amendementen

148 • ***II GAHLER, GOERENS, ARENA, JUKNEVIČIENĖ (AFET/DEVE 07/06) - Instrument voor
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 2021-2027 – Europa als
wereldspeler

130 • Het belangenconflict van de minister-president van de Tsjechische Republiek

Ontwerpresoluties
[2021/2671(RSP)]

(Debat: 19/05/2021)



 

15:00 - 20:00     Debatten

 
Gezamenlijk debat - Cyberaanvallen in de EU

 
Einde van het gezamenlijk debat
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131 • Omgang met de uitdaging van de wereldwijde COVID-19-pandemie: de gevolgen van opheffing van
de Trips-Overeenkomst van de WTO voor COVID-19-vaccins en de behandeling, uitrusting en
vergroting van de productiecapaciteit in ontwikkelingslanden

Ontwerpresoluties
[2021/2692(RSP)]

(Debat: 19/05/2021)

74 À • De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie en de toepassing van
Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 inzake conditionaliteit

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2711(RSP)]

85 • Follow-up van de sociale top in Porto op 7 mei 2021

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2714(RSP)]

77 • Recente cyberaanvallen op EU-instellingen en gevoelige nationale openbare en
particuliere instellingen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2713(RSP)]

78 À • De EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale tijdperk

Mondelinge vraag

Cristian-Silviu Buşoi (O-000037/2021 - B9-0024/21)
Commissie industrie, onderzoek en energie
Commissie
De EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale tijdperk

[2021/2568(RSP)]

59 • Statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van de
Europese Ombudsman

Verslag: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

Verslag over een ontwerpverordening van het Europees Parlement inzake het statuut en de
algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van de Europese Ombudsman
(statuut van de Europese Ombudsman) en tot intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG,
Euratom

[2021/2053(INL)]

Commissie constitutionele zaken

In aanwezigheid van mevrouw Emily O'Reilly, Europese Ombudsman

102 • 80 jaar na de massale deportaties van 14-18 juni 1941

Verklaring van de Commissie

[2021/2746(RSP)]

Eén sprekersronde fracties



19:00      Bekendmaking van de uitslag

 

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

139 • De EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale tijdperk

Ontwerpresoluties
[2021/2568(RSP)]

129 • De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie en de toepassing van Verordening
(EU, Euratom) 2020/2092 inzake conditionaliteit

Ontwerpresoluties
[2021/2711(RSP)]

135 • Toetsing door het Parlement van de lopende beoordeling door de Commissie en de Raad van de
nationale plannen voor herstel en veerkracht

Ontwerpresoluties
[2021/2738(RSP)]

151 • Enkele stemming

59 - Statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van de Europese Ombudsman

Verslag: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

[2021/2053(INL)]

Commissie constitutionele zaken

109 • Eindstemming

169 «««I - Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis
(wijziging van Verordening (EU) 2016/1628)

Verslag:

[COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

69 À - Het belangenconflict van de minister-president van de Tsjechische Republiek

Ontwerpresoluties

B9-0303/2021

[2021/2671(RSP)]

(Debat: 19/05/2021)

70 À - Omgang met de uitdaging van de wereldwijde COVID-19-pandemie: de gevolgen van opheffing van
de Trips-Overeenkomst van de WTO voor COVID-19-vaccins en de behandeling, uitrusting en
vergroting van de productiecapaciteit in ontwikkelingslanden

Ontwerpresoluties

RC B9-0306/2021, B9-0306/2021, B9-0307/2021, B9-0308/2021, B9-0309/2021, B9-0310/2021,
B9-0311/2021

[2021/2692(RSP)]

(Debat: 19/05/2021)



 

20:30 - 22:30     Debatten
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94 À - Bezwaar op grond van artikel 112, lid 2 en 3: maximumwaarde voor residuen van imidacloprid

B9-0313/2021

[2021/2705(RSP)]

95 À - Bezwaar op grond van artikel 112, lid 2 en 3: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine

B9-0312/2021

[2021/2706(RSP)]

71 • Vrouwen in de politiek - bestrijding van onlinemisbruik

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2704(RSP)]

48 À • Bevordering van gendergelijkheid in onderwijs en loopbanen op het gebied van
wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM)

Verslag: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

Verslag over de bevordering van gendergelijkheid in onderwijs en loopbanen op het
gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM)

[2019/2164(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid



Donderdag 10 juni 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

37 À • Europees burgerinitiatief "End the Cage Age"

[2021/2633(RSP)]

Artikel 222, lid 8, van het Reglement

90 À • Toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus

Mondelinge vraag

Sabine Verheyen (O-000036/2021 - B9-0023/21)
Commissie cultuur en onderwijs
Commissie
Toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus

[2021/2708(RSP)]

103 À • Schending van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en gebruik van
minderjarigen door de Marokkaanse autoriteiten in de context van de
migratiecrisis in Ceuta

B9-0323/2021, RC B9-0349/2021, B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-0353/2021,
B9-0359/2021, B9-0362/2021

[2021/2747(RSP)]

104 À • Situatie in Sri Lanka, met name de arrestaties uit hoofde van de wet inzake
preventie van terrorisme

B9-0354/2021, RC B9-0355/2021, B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-0357/2021,
B9-0358/2021, B9-0361/2021, B9-0363/2021

[2021/2748(RSP)]

105 À • Het aanmerken door Rusland van Duitse ngo's als 'ongewenste organisaties' en
de opsluiting van Andrei Pivovarov

B9-0322/2021, RC B9-0347/2021, B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-0351/2021,
B9-0352/2021, B9-0360/2021

[2021/2749(RSP)]



09:45 - 11:00     Eerste stemming
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141 • Stemming over amendementen

142 • Schending van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en gebruik van minderjarigen door de
Marokkaanse autoriteiten in de context van de migratiecrisis in Ceuta

Ontwerpresoluties
[2021/2747(RSP)]

143 • Situatie in Sri Lanka, met name de arrestaties uit hoofde van de wet inzake preventie van terrorisme

Ontwerpresoluties
[2021/2748(RSP)]

144 • Het aanmerken door Rusland van Duitse ngo's als 'ongewenste organisaties' en de opsluiting van
Andrei Pivovarov

Ontwerpresoluties
[2021/2749(RSP)]

134 • Mensenrechten en politieke situatie in Cuba

Ontwerpresoluties
[2021/2745(RSP)]

136 • Systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervoor voor de Europese veiligheid, naar
aanleiding van de ontvoering uit een onderschept EU-passagiersvliegtuig door de Belarussische
autoriteiten

Ontwerpresoluties
[2021/2741(RSP)]

137 • De situatie in Afghanistan

Ontwerpresoluties
[2021/2712(RSP)]

145 • Europees burgerinitiatief "End the Cage Age"

Ontwerpresoluties
[2021/2633(RSP)]

146 • Bevordering van gendergelijkheid in onderwijs en loopbanen op het gebied van wetenschap,
technologie, engineering en wiskunde (STEM)

Verslag: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)
[2019/2164(INI)]
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

147 • Toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus

Ontwerpresoluties
[2021/2708(RSP)]

149 • Eindstemming

78 À - De EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale tijdperk

Ontwerpresoluties

B9-0305/2021

[2021/2568(RSP)]



 

13:00      Bekendmaking van de uitslag

 

13:45 - 15:00     Tweede stemming
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74 À - De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie en de toepassing van Verordening
(EU, Euratom) 2020/2092 inzake conditionaliteit

Ontwerpresoluties

B9-0317/2021, B9-0319/2021, B9-0320/2021

[2021/2711(RSP)]

96 À - Toetsing door het Parlement van de lopende beoordeling door de Commissie en de Raad van de
nationale plannen voor herstel en veerkracht

Ontwerpresoluties

RC B9-0331/2021, B9-0331/2021, B9-0333/2021, B9-0334/2021, B9-0335/2021, B9-0337/2021,
B9-0338/2021

[2021/2738(RSP)]

115 • Eindstemming

103 À - Schending van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en gebruik van minderjarigen door de
Marokkaanse autoriteiten in de context van de migratiecrisis in Ceuta

Ontwerpresoluties

B9-0323/2021, RC B9-0349/2021, B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-0353/2021, B9-0359/2021,
B9-0362/2021

[2021/2747(RSP)]

104 À - Situatie in Sri Lanka, met name de arrestaties uit hoofde van de wet inzake preventie van terrorisme

Ontwerpresoluties

B9-0354/2021, RC B9-0355/2021, B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-0357/2021, B9-0358/2021,
B9-0361/2021, B9-0363/2021

[2021/2748(RSP)]

105 À - Het aanmerken door Rusland van Duitse ngo's als 'ongewenste organisaties' en de opsluiting van
Andrei Pivovarov

Ontwerpresoluties

B9-0322/2021, RC B9-0347/2021, B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-0351/2021, B9-0352/2021,
B9-0360/2021

[2021/2749(RSP)]

101 À - Mensenrechten en politieke situatie in Cuba

Ontwerpresoluties

RC B9-0341/2021, B9-0341/2021, B9-0342/2021, B9-0343/2021, B9-0345/2021, B9-0346/2021

[2021/2745(RSP)]

98 À - Systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervoor voor de Europese veiligheid, naar
aanleiding van de ontvoering uit een onderschept EU-passagiersvliegtuig door de Belarussische
autoriteiten

Ontwerpresoluties

RC B9-0328/2021, B9-0328/2021, B9-0330/2021, B9-0332/2021, B9-0339/2021, B9-0340/2021,
B9-0344/2021

[2021/2741(RSP)]



 

14:30 - 16:30     Debatten

 

16:30      Bekendmaking van de uitslag
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73 À - De situatie in Afghanistan

Ontwerpresoluties

B9-0321/2021, RC B9-0324/2021, B9-0324/2021, B9-0325/2021, B9-0326/2021, B9-0327/2021,
B9-0329/2021

[2021/2712(RSP)]

37 À - Europees burgerinitiatief "End the Cage Age"

Ontwerpresoluties

B9-0296/2021, B9-0302/2021

[2021/2633(RSP)]

Artikel 222, lid 8, van het Reglement

48 À - Bevordering van gendergelijkheid in onderwijs en loopbanen op het gebied van wetenschap,
technologie, engineering en wiskunde (STEM)

Verslag: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

[2019/2164(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

90 À - Toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus

Ontwerpresoluties

B9-0316/2021

[2021/2708(RSP)]

64 • Autisme en inclusieve werkgelegenheid

Mondelinge vraag

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania
Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão (O-000017/2021 - B9-0017/21)
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Commissie
Autisme en inclusieve werkgelegenheid

[2020/2585(RSP)]



 

 
Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 

Indieningstermijnen
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Spreektijd (artikel 171 van het Reglement)

 
 

Maandag 7 juni 2021

 

17:00 - 21:30

 

 

Dinsdag 8 juni 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 22:30
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Commissie (inclusief antwoorden) :30'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteurs voor advies (5 x 1') :5'

Rapporteurs (artikel 160 van het Reglement) :4'

Leden :135'

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, Verts/ALE : 14' 30, ID : 14' 30, ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI : 8'

Raad (inclusief antwoorden) :15'

Commissie (inclusief antwoorden) :25'

Rapporteurs :6'

Leden :135'

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, Verts/ALE : 14' 30, ID : 14' 30, ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI : 8'

Raad (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :25'

Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief
antwoorden)

:25'

Rapporteurs (6 x 6') :36'

Leden :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 13', ECR : 11', The Left : 8', NI : 7' 30

Raad (inclusief antwoorden) :5'

Commissie (inclusief antwoorden) :10'

Vraagsteller (commissie) (2 x 5') :10'

Leden :60'

PPE : 13', S&D : 11', Renew : 8', Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30
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09:00 - 11:50

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 22:30

 

 

Donderdag 10 juni 2021

 

09:00 - 13:00

 

14:30 - 16:30
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Voorzitter van de Europese Raad (inclusief antwoorden) :15'

Raad (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :25'

Leden :74' 30

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

Raad (inclusief antwoorden) :30'

Commissie (inclusief antwoorden) :45'

Ombudsman :2'

Rapporteurs :6'

Vraagsteller (commissie) :5'

Leden :135'

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, Verts/ALE : 14' 30, ID : 14' 30, ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI : 8'

Raad (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

Rapporteurs :6'

Leden :60'

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

Commissie (inclusief antwoorden) :25'

Commissie (artikel 222, lid 8, van het Reglement) (2 x 2') :4'

Vraagsteller (commissie) :5'

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

Leden :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 13', ECR : 11', The Left : 8', NI : 7' 30

Commissie (inclusief antwoorden) :5'

Vraagsteller (commissie) :5'

Leden :74' 30

PPE : 17', S&D : 14', Renew : 10', Verts/ALE : 8', ID : 8', ECR : 7', The Left : 5' 30, NI : 5'
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27 À • Mededingingsbeleid - jaarverslag 2020  - Verslag: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

- Amendementen Woensdag 2 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 4 juni, 12:00

16 À • De genderdimensie van het cohesiebeleid  - Verslag: Monika Vana (A9-0154/2021)

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

Woensdag 2 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 4 juni, 12:00

53 À • EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen  - Verslag: César Luena
(A9-0179/2021)

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

Woensdag 2 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 4 juni, 12:00

152 À • Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur  - Aanbeveling voor
de tweede lezing: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

- Amendementen; verwerping Dinsdag 8 juni, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Dinsdag 8 juni, 19:00

28 À • Wijzigingen van Etias: politiële en justitiële samenwerking  - Verslag: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020)

- Amendementen; verwerping Woensdag 2 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 4 juni, 12:00

21 À • Wijzigingen van Etias: grenzen en visa  - Verslag: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

- Amendementen; verwerping Woensdag 2 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 4 juni, 12:00

44 À • Digitaal EU-COVID-certificaat - burgers van de Unie  - Verslag: Juan Fernando López Aguilar

- Amendementen; verwerping Vrijdag 4 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Maandag 7 juni, 12:00

45 À • Digitaal EU-COVID-certificaat - onderdanen van derde landen  - Verslag: Juan Fernando López Aguilar

- Amendementen; verwerping Vrijdag 4 juni, 13:00

- Verzoeken om "aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Maandag 7 juni, 12:00
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96 À • Toetsing door het Parlement van de lopende beoordeling door de Commissie en de Raad van de nationale
plannen voor herstel en veerkracht - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Maandag 7 juni, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 8 juni, 19:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 8 juni, 20:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 9 juni, 12:00

22 À • Wijzigingen van Etias: ECRIS-TCN  - Verslag: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

- Amendementen; verwerping Woensdag 2 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 4 juni, 12:00

98 À • Systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervoor voor de Europese veiligheid, naar
aanleiding van de ontvoering uit een onderschept EU-passagiersvliegtuig door de Belarussische
autoriteiten - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Maandag 7 juni, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Woensdag 9 juni, 10:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 9 juni, 11:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 9 juni, 19:00

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

- Ontwerpresoluties Maandag 7 juni, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Woensdag 9 juni, 10:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 9 juni, 11:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 9 juni, 19:00

101 À • Mensenrechten en politieke situatie in Cuba - Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

- Ontwerpresoluties Maandag 7 juni, 19:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Woensdag 9 juni, 10:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Woensdag 9 juni, 11:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 9 juni, 19:00

31 À • 75e en 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN  - Verslag: María Soraya Rodríguez Ramos
(A9-0173/2021)

- Amendementen Woensdag 2 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 4 juni, 12:00

154 À • Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 2021-2027 - Europa
als wereldspeler  - Aanbeveling voor de tweede lezing: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena, Rasa
Juknevičienė (A9-0198/2021)

- Amendementen; verwerping Dinsdag 8 juni, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Dinsdag 8 juni, 19:00

153 À • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 2021-2027  - Aanbeveling voor de tweede lezing: David Casa
(A9-0197/2021)

- Amendementen; verwerping Dinsdag 8 juni, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Dinsdag 8 juni, 19:00
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74 À • De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie en de toepassing van Verordening (EU,
Euratom) 2020/2092 inzake conditionaliteit - Verklaringen van de Raad en de Commissie

- Ontwerpresoluties Vrijdag 4 juni, 18:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 7 juni, 12:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 7 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Dinsdag 8 juni, 12:00

78 À • De EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale tijdperk - Mondelinge vraag (O-000037/2021 -
B9-0024/21)

- Ontwerpresoluties Woensdag 2 juni, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 7 juni, 12:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 7 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Dinsdag 8 juni, 12:00

69 À • Het belangenconflict van de minister-president van de Tsjechische Republiek - Ontwerpresoluties

- Ontwerpresoluties Woensdag 2 juni, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 7 juni, 12:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 7 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Dinsdag 8 juni, 12:00

70 À • Omgang met de uitdaging van de wereldwijde COVID-19-pandemie: de gevolgen van opheffing van de
Trips-Overeenkomst van de WTO voor COVID-19-vaccins en de behandeling, uitrusting en vergroting
van de productiecapaciteit in ontwikkelingslanden - Ontwerpresoluties

- Ontwerpresoluties Woensdag 2 juni, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 7 juni, 20:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 7 juni, 21:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Dinsdag 8 juni, 16:00

94 À • Bezwaar op grond van artikel 112, lid 2 en 3: maximumwaarde voor residuen van imidacloprid

- Amendementen Vrijdag 4 juni, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Maandag 7 juni, 12:00

95 À • Bezwaar op grond van artikel 112, lid 2 en 3: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine

- Amendementen Vrijdag 4 juni, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Maandag 7 juni, 12:00

48 À • Bevordering van gendergelijkheid in onderwijs en loopbanen op het gebied van wetenschap, technologie,
engineering en wiskunde (STEM)  - Verslag: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

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

Woensdag 2 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 4 juni, 12:00
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37 À • Europees burgerinitiatief "End the Cage Age"

- Ontwerpresoluties Woensdag 2 juni, 13:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 7 juni, 12:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 7 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Dinsdag 8 juni, 12:00

90 À • Toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus - Mondelinge vraag (O-000036/2021 -
B9-0023/21)

- Ontwerpresoluties Maandag 7 juni, 12:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Dinsdag 8 juni, 12:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Dinsdag 8 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Dinsdag 8 juni, 19:00

103 À • Schending van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en gebruik van minderjarigen door de
Marokkaanse autoriteiten in de context van de migratiecrisis in Ceuta

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 7 juni, 20:00

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

Woensdag 9 juni, 13:00

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

Woensdag 9 juni, 14:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 9 juni, 19:00

104 À • Situatie in Sri Lanka, met name de arrestaties uit hoofde van de wet inzake preventie van terrorisme

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 7 juni, 20:00

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

Woensdag 9 juni, 13:00

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

Woensdag 9 juni, 14:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 9 juni, 19:00

105 À • Het aanmerken door Rusland van Duitse ngo's als 'ongewenste organisaties' en de opsluiting van Andrei
Pivovarov

- Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement) Maandag 7 juni, 20:00

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

Woensdag 9 juni, 13:00

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

Woensdag 9 juni, 14:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Woensdag 9 juni, 19:00
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