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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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Woensdag 23 juni 2021 1

15:00 - 20:00 Debatten 1

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden 1

Gezamenlijk debat - Voorbereiding van de Europese Raad en hervatting van de Declaratie van Malta 1

Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 24 en 25 juni 2021 - Verklaringen van de
Raad en de Commissie 1

Hervatting van de Verklaring van Malta en het gebruik van een doeltreffend solidariteitsmechanisme -
Verklaringen van de Raad en de Commissie 1

De toekomstige betrekkingen tussen de EU en Zwitserland - Verklaring van de Commissie 1

Gezamenlijk debat - Gemeenschappelijke bepalingen en cohesiebeleid 1

Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees
Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en  visserij  en de
financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne
veiligheid en het instrument voor grensbeheer en visa 2021-2027  - Aanbeveling voor de tweede lezing:
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0206/2021) 1

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en Cohesiefonds 2021-2027  - Aanbeveling voor de
tweede lezing: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021) 2

Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund
door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden
2021-2027  - Aanbeveling voor de tweede lezing: Pascal Arimont (A9-0205/2021) 2

Het verslag van de Commissie over de rechtsstaat 2020  - Verslag: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021) 2

Verslagen over Bosnië en Herzegovina 2019-2020  - Verslag: Paulo Rangel (A9-0185/2021) 2

17:00 - 18:15 Stemming 2

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

Stemming over een motie op grond van artikel 197 2

De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de
gezondheid van vrouwen 2

Stemming over voorlopig akkoord 2

Instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de
Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO)  - Verslag: Isabel
Carvalhais (A9-0220/2020) 3

Enkele stemming 3

Grensoverschrijdende betalingen in de Unie (codificatie)  - Verslag: Karen Melchior (A9-0202/2021) 3

Statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt  -
Verslag: Paulo Rangel 3

Overeenkomst EU/Thailand: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen
tariefcontingenten naar aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie  -
Verslag: Heidi Hautala (A9-0180/2021) 3

Overeenkomst EU/Indonesië: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen
tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie  -
Aanbeveling: Heidi Hautala (A9-0182/2021) 3

Overeenkomst EU/Argentinië: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen
tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie  -
Aanbeveling: Jordi Cañas (A9-0175/2021) 3

Uitdagingen en kansen voor de visserijsector in de Zwarte Zee  - Verslag: Ivo Hristov (A9-0170/2021) 4

De rol van de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire bijstand van de EU bij het aanpakken van de
gevolgen van de COVID-19-pandemie  - Verslag: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021) 4

Stemming over amendementen 4

Wijziging van Verordening (EU) 2017/625 wat betreft officiële controles op dieren en producten van
dierlijke oorsprong die vanuit derde landen naar de Unie worden uitgevoerd om de naleving van het verbod
op bepaalde toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen 4
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20:30  Bekendmaking van de uitslag 4

20:30 - 23:00 Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag) 4

De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de
gezondheid van vrouwen  - Verslag: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021) 4

Oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing  - Verslag:
Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021) 4

25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25) (de top van
Nairobi) - Mondelinge vraag (O-000020/2021 - B9-0018/21)  (O-000021/2021 - B9-0019/21) 5

Korte presentatie van het volgende verslag: 5

Gezonde regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid in de Europese Unie - verslag over beter
wetgeven betreffende de jaren 2017, 2018 en 2019  - Verslag: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021) 5

Donderdag 24 juni 2021 6

08:30 - 11:30 Debatten 6

Europese klimaatwet  - Verslag: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 6

09:30 - 10:45 Eerste stemming 6

Stemming over voorlopig akkoord 6

Europese klimaatwet  - Verslag: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 6

Enkele stemming 6

Oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing  - Verslag:
Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021) 6

Stemming over amendementen 6

***II NOVAKOV, KREHL (REGI 15/06) - Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds
voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds
voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en
migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa 2021-2027 6

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en Cohesiefonds 2021-2027 6

Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door
het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden 2021-
2027 7

Het verslag van de Commissie over de rechtsstaat 2020 7

De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de
gezondheid van vrouwen 7

25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25) (de top van
Nairobi) 7

Gezonde regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid in de Europese Unie - verslag over beter wetgeven
betreffende de jaren 2017, 2018 en 2019 7

Verslagen over Bosnië en Herzegovina 2019-2020 7

11:30 - 12:00 Plechtige vergadering 7

Toespraak van António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties 7

12:00 - 14:00 Debatten 7

Leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie  -
Verslag: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020) 7

Dringend noodzakelijke afronding van de benoemingsprocedures, zodat het EOM volledig operationeel
wordt - Verklaringen van de Raad en de Commissie 7
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13:00  Bekendmaking van de uitslag 8

14:30 - 15:45 Tweede stemming 8

Stemming over voorlopig akkoord 8

Leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie  -
Verslag: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020) 8

Eindstemming 8

Wijziging van Verordening (EU) 2017/625 wat betreft officiële controles op dieren en producten van
dierlijke oorsprong die vanuit derde landen naar de Unie worden uitgevoerd om de naleving van het verbod
op bepaalde toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen  - Verslag: Pascal Canfin
(A9-0195/2021) 8

Het verslag van de Commissie over de rechtsstaat 2020  - Verslag: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021) 8

De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de
gezondheid van vrouwen  - Verslag: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021) 8

25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25) (de top van
Nairobi) - Ontwerpresoluties 8

Gezonde regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid in de Europese Unie - verslag over beter wetgeven
betreffende de jaren 2017, 2018 en 2019  - Verslag: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021) 8

Verslagen over Bosnië en Herzegovina 2019-2020  - Verslag: Paulo Rangel (A9-0185/2021) 8

18:15  Bekendmaking van de uitslag 9

Spreektijd (artikel 171 van het Reglement) 11

Indieningstermijnen 12



Woensdag 23 juni 2021

 

 

15:00 - 20:00     Debatten

 
Gezamenlijk debat - Voorbereiding van de Europese Raad en hervatting van de

Declaratie van Malta 

 
Einde van het gezamenlijk debat

 
Gezamenlijk debat - Gemeenschappelijke bepalingen en cohesiebeleid
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15:00 - 20:00 Debatten

17:00 - 18:15 Stemming

20:30 Bekendmaking van de uitslag

20:30 - 23:00 Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

44 • Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 24 en 25 juni 2021

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2719(RSP)]

67 • Hervatting van de Verklaring van Malta en het gebruik van een doeltreffend
solidariteitsmechanisme

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2755(RSP)]

53 • De toekomstige betrekkingen tussen de EU en Zwitserland

Verklaring van de Commissie

[2021/2740(RSP)]

50 À«««II • Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het
Europees Fonds voor maritieme zaken en  visserij  en de financiële regels voor
die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne
veiligheid en het instrument voor grensbeheer en visa 2021-2027

Aanbeveling voor de tweede lezing: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-
0206/2021)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste
lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement
en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds
voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het
Fonds voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken,
visserij en aquacultuur en financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor
asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor
financiële steun voor grensbeheer en visa

[06674/1/2021 - C9-0193/2021 - 2018/0196(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling



 
Einde van het gezamenlijk debat

 

17:00 - 18:15     Stemming
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49 À«««II • Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en Cohesiefonds 2021-
2027

Aanbeveling voor de tweede lezing: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

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 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het
Cohesiefonds

[06168/1/2021 - C9-0194/2021 - 2018/0197(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

48 À«««II • Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale
samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden
2021-2027

Aanbeveling voor de tweede lezing: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste
lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement
en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling “Europese
territoriale samenwerking” (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden

[05488/1/2021 - C9-0192/2021 - 2018/0199(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

61 À • Het verslag van de Commissie over de rechtsstaat 2020

Verslag: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Verslag over het verslag van de Commissie over de rechtsstaat 2020

[2021/2025(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

59 À • Verslagen over Bosnië en Herzegovina 2019-2020

Verslag: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

Verslag over de Commissieverslagen van 2019-2020 over Bosnië en Herzegovina

[2019/2171(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

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

87 • Stemming over een motie op grond van artikel 197

88 • De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband
met de gezondheid van vrouwen

Verslag: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
[2020/2215(INI)]
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

69 • Stemming over voorlopig akkoord
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30 À«««I - Instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied
van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO)

Verslag: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) 2019/833 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van
instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de
Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan

[COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)]

Commissie visserij

70 • Enkele stemming

33 «««I - Grensoverschrijdende betalingen in de Unie (codificatie)

Verslag: Karen Melchior (A9-0202/2021)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende
grensoverschrijdende betalingen in de Unie (codificatie)

[COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)]

Commissie juridische zaken

36 ««« - Statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn
ambt

Verslag: Paulo Rangel

[2019/0900(APP)]

14 ««« - Overeenkomst EU/Thailand: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen
tariefcontingenten naar aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de
Europese Unie

Verslag: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen
de Unie en het Koninkrijk Thailand krachtens artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake
Tarieven en Handel (GATT) 1994, met betrekking tot de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst
CLXXV opgenomen tariefcontingenten naar aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk
uit de Europese Unie

[05444/2021 - C9-0171/2021 - 2021/0003(NLE)]

Commissie internationale handel

11 ««« - Overeenkomst EU/Indonesië: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen
tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Aanbeveling: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de
overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek Indonesië op
grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994
betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als
gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

[06505/2021 - C9-0181/2021 - 2021/0044(NLE)]

Commissie internationale handel

31 ««« - Overeenkomst EU/Argentinië: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen
tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Aanbeveling: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de
Europese Unie, van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en de Argentijnse
Republiek betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen
tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

[06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)]

Commissie internationale handel



 

20:30      Bekendmaking van de uitslag

 

20:30 - 23:00     Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)
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62 - Uitdagingen en kansen voor de visserijsector in de Zwarte Zee

Verslag: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

Verslag over de uitdagingen en kansen voor de visserijsector in de Zwarte Zee

[2019/2159(INI)]

Commissie visserij

52 À - De rol van de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire bijstand van de EU bij het aanpakken van
de gevolgen van de COVID-19-pandemie

Verslag: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

Verslag over de rol van de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire bijstand van de EU bij het
aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-pandemie

[2020/2118(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

71 • Stemming over amendementen

86 • Wijziging van Verordening (EU) 2017/625 wat betreft officiële controles op dieren en producten van
dierlijke oorsprong die vanuit derde landen naar de Unie worden uitgevoerd om de naleving van het
verbod op bepaalde toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen

Verslag: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
[2021/0055(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

20 À • De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de
EU, in verband met de gezondheid van vrouwen

Verslag: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Verslag over de situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en
rechten in de EU, in verband met de gezondheid van vrouwen

[2020/2215(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

43 « • Oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance
computing

Verslag: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de
Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing

[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie



 

Korte presentatie van het volgende verslag:
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54 À • 25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling
(ICPD25) (de top van Nairobi)

Mondelinge vraag

Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000020/2021 - B9-0018/21)
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Raad
Het vijfentwintigjarig bestaan van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling
(ICPD25) – Top van Nairobi

Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000021/2021 - B9-0019/21)
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Commissie
Het vijfentwintigjarig bestaan van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling
(ICPD25) – Top van Nairobi

[2019/2850(RSP)]

64 À • Gezonde regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid in de Europese Unie -
verslag over beter wetgeven betreffende de jaren 2017, 2018 en 2019

Verslag: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Verslag over gezonde regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid in de Europese
Unie - verslag over beter wetgeven betreffende de jaren 2017, 2018 en 2019

[2020/2262(INI)]

Commissie juridische zaken



Donderdag 24 juni 2021

 

 

08:30 - 11:30     Debatten

 

09:30 - 10:45     Eerste stemming
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08:30 - 11:30 Debatten

09:30 - 10:45 Eerste stemming

11:30 - 12:00 Plechtige vergadering

12:00 - 14:00 Debatten

13:00 Bekendmaking van de uitslag

14:30 - 15:45 Tweede stemming

18:15 Bekendmaking van de uitslag

26 À«««I • Europese klimaatwet

Verslag: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot
wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

(Debat: 06/10/2020, stemming: 07/10/2020)

74 • Stemming over voorlopig akkoord

26 À«««I - Europese klimaatwet

Verslag: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

(Debat: 06/10/2020, stemming: 07/10/2020)

75 • Enkele stemming

43 « - Oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing

Verslag: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

76 • Stemming over amendementen

77 • ***II NOVAKOV, KREHL (REGI 15/06) - Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees
Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het
Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en
visa 2021-2027

78 • Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en Cohesiefonds 2021-2027

Aanbeveling voor de tweede lezing: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)
[2018/0197(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling



 

11:30 - 12:00     Plechtige vergadering
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79 • Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg)
ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor
extern optreden 2021-2027

Aanbeveling voor de tweede lezing: Pascal Arimont (A9-0205/2021)
[2018/0199(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling

80 • Het verslag van de Commissie over de rechtsstaat 2020

Verslag: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)
[2021/2025(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

81 • De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband
met de gezondheid van vrouwen

Verslag: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
[2020/2215(INI)]
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

82 • 25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25) (de top
van Nairobi)

Ontwerpresoluties
[2019/2850(RSP)]

83 • Gezonde regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid in de Europese Unie - verslag over beter
wetgeven betreffende de jaren 2017, 2018 en 2019

Verslag: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)
[2020/2262(INI)]
Commissie juridische zaken

84 • Verslagen over Bosnië en Herzegovina 2019-2020

Verslag: Paulo Rangel (A9-0185/2021)
[2019/2171(INI)]
Commissie buitenlandse zaken

85 • Toespraak van António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties

27 À«««I • Leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een
rechtvaardige transitie

Verslag: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor
een rechtvaardige transitie

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

55 • Dringend noodzakelijke afronding van de benoemingsprocedures, zodat het EOM
volledig operationeel wordt

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2751(RSP)]



13:00      Bekendmaking van de uitslag

 

14:30 - 15:45     Tweede stemming

8 8Donderdag 24 juni 2021

694.627/OJ 694.627/OJ

89 • Stemming over voorlopig akkoord

27 À«««I - Leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige
transitie

Verslag: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

72 • Eindstemming

37 À«««I - Wijziging van Verordening (EU) 2017/625 wat betreft officiële controles op dieren en producten van
dierlijke oorsprong die vanuit derde landen naar de Unie worden uitgevoerd om de naleving van het
verbod op bepaalde toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen

Verslag: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) 2017/625 wat betreft officiële controles op dieren en producten van dierlijke oorsprong
die vanuit derde landen naar de Unie worden uitgevoerd om de naleving van het verbod op bepaalde
toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

61 À - Het verslag van de Commissie over de rechtsstaat 2020

Verslag: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

[2021/2025(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

20 À - De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband
met de gezondheid van vrouwen

Verslag: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

[2020/2215(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

54 À - 25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25) (de top
van Nairobi)

Ontwerpresoluties

B9-0126/2020, B9-0365/2021, B9-0366/2021

[2019/2850(RSP)]

64 À - Gezonde regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid in de Europese Unie - verslag over beter
wetgeven betreffende de jaren 2017, 2018 en 2019

Verslag: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

[2020/2262(INI)]

Commissie juridische zaken

59 À - Verslagen over Bosnië en Herzegovina 2019-2020

Verslag: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

[2019/2171(INI)]

Commissie buitenlandse zaken



18:15      Bekendmaking van de uitslag
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Raad (inclusief antwoorden) :15'

Commissie (inclusief antwoorden) :40'

Rapporteurs (6 x 6') :36'

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

Leden :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11', The Left : 8', NI : 8'

Raad (inclusief antwoorden) :5'

Commissie (inclusief antwoorden) :20'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Rapporteur voor advies :1'

Vraagstellers (commissies) :5'

Rapporteurs (artikel 160 van het Reglement) :4'

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

Raad (inclusief antwoorden) :5'

Commissie (inclusief antwoorden) :5'

Rapporteurs :6'

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

Leden :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11', The Left : 8', NI : 8'

Raad (inclusief antwoorden) :10'

Commissie (inclusief antwoorden) :15'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

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

Leden :45'

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, The Left : 3' 30, NI : 3' 30



Indieningstermijnen
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50 À • Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees
Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en  visserij  en de
financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne
veiligheid en het instrument voor grensbeheer en visa 2021-2027  - Aanbeveling voor de tweede lezing:
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0206/2021)

- Amendementen; verwerping Woensdag 16 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 18 juni, 12:00

49 À • Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en Cohesiefonds 2021-2027  - Aanbeveling voor de
tweede lezing: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

- Amendementen; verwerping Woensdag 16 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 18 juni, 12:00

48 À • Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund
door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden
2021-2027  - Aanbeveling voor de tweede lezing: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

- Amendementen; verwerping Woensdag 16 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 18 juni, 12:00

61 À • Het verslag van de Commissie over de rechtsstaat 2020  - Verslag: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

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

Woensdag 16 juni, 13:00

- Alternatieve gezamenlijke ontwerpresoluties Donderdag 17 juni, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 18 juni, 12:00

59 À • Verslagen over Bosnië en Herzegovina 2019-2020  - Verslag: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

- Amendementen Woensdag 16 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 18 juni, 12:00

30 À • Instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van
de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO)  - Verslag: Isabel
Carvalhais (A9-0220/2020)

- Amendementen; verwerping Woensdag 16 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 18 juni, 12:00

52 À • De rol van de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire bijstand van de EU bij het aanpakken van de
gevolgen van de COVID-19-pandemie  - Verslag: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

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

Woensdag 16 juni, 13:00

- Alternatieve gezamenlijke ontwerpresoluties Donderdag 17 juni, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 18 juni, 12:00

20 À • De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met
de gezondheid van vrouwen  - Verslag: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

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

Maandag 21 juni, 12:00

- Alternatieve gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 21 juni, 17:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Dinsdag 22 juni, 12:00



 

Donderdag 24 juni 2021
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54 À • 25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25) (de top van
Nairobi) - Mondelinge vraag (O-000020/2021 - B9-0018/21)  (O-000021/2021 - B9-0019/21)

- Ontwerpresoluties Woensdag 16 juni, 12:00

- Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke
ontwerpresoluties

Maandag 21 juni, 12:00

- Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties Maandag 21 juni, 13:00

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

Dinsdag 22 juni, 12:00

64 À • Gezonde regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid in de Europese Unie - verslag over beter wetgeven
betreffende de jaren 2017, 2018 en 2019  - Verslag: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

- Amendementen Woensdag 16 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 18 juni, 12:00

26 À • Europese klimaatwet  - Verslag: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Amendementen; verwerping Woensdag 16 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 18 juni, 12:00

27 À • Leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie  -
Verslag: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

- Amendementen; verwerping Woensdag 16 juni, 13:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Vrijdag 18 juni, 12:00

37 À • Wijziging van Verordening (EU) 2017/625 wat betreft officiële controles op dieren en producten van
dierlijke oorsprong die vanuit derde landen naar de Unie worden uitgevoerd om de naleving van het
verbod op bepaalde toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen  - Verslag: Pascal Canfin
(A9-0195/2021)

- Amendementen; verwerping Maandag 21 juni, 12:00

- Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen” Dinsdag 22 juni, 12:00
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