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Vrijdag 17 april 2020



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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09:00 - 10:00     Eerste stemming - stemmingen over amendementen
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09:00 - 10:00 Eerste stemming - stemmingen over amendementen

12:30 Bekendmaking van de uitslag

12:30 - 13:30 Tweede stemming

16:00 Bekendmaking van de uitslag

16:00 - 17:00 (Eventueel) Derde stemming

19:30 (Eventueel) Bekendmaking van de uitslag

19:30 - 20:30 (Eventueel) Vierde stemming

22:30 (Eventueel) Bekendmaking van de uitslag

23:00 Sluiting van de vergadering

9 À - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020: Bijstand aan Griekenland naar aanleiding van
verhoogde migratiedruk - Onmiddellijke maatregelen in de context van de uitbraak van COVID-19 -
Steun aan wederopbouw na de aardbeving in Albanië - Andere wijzigingen

[07250/2020 - 2020/2052(BUD)]

Begrotingscommissie

10 À - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020: Verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere
versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-
19-uitbraak

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]

Begrotingscommissie

6 À - Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie,
vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het
kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie -
2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

Begrotingscommissie

7 À - Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie,
vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het
kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie -
2020/2056(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

Begrotingscommissie



 

12:30 

 

12:30 - 13:30     Tweede stemming
 

Eindstemmingen
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8 À - Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020: verstrekking van noodhulp aan de
lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als
antwoord op de COVID-19-uitbraak

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

Begrotingscommissie

11 À«««I - Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese
structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

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

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

13 À«««I - Specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en
aquacultuursector te beperken

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]

Commissie visserij

14 À«««I - Medische hulpmiddelen

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

30 • Bekendmaking van de uitslag

9 À • Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020: Bijstand aan Griekenland naar
aanleiding van verhoogde migratiedruk - Onmiddellijke maatregelen in de
context van de uitbraak van COVID-19 - Steun aan wederopbouw na de
aardbeving in Albanië - Andere wijzigingen

[07250/2020 - 2020/2052(BUD)]

Begrotingscommissie
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10 À • Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020: Verstrekking van noodhulp aan
de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele
bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]

Begrotingscommissie

6 À • Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met
migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen;
onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak;
versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

Begrotingscommissie

7 À • Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met
migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen;
onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak;
versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2056(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

Begrotingscommissie

8 À • Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020: verstrekking
van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme
voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

Begrotingscommissie

11 À«««I • Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik
van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de
uitbraak van COVID-19

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

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

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken



 

16:00 

 

16:00 - 17:00     (Eventueel) Derde stemming

 

19:30 

 

19:30 - 20:30     (Eventueel) Vierde stemming
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13 À«««I • Specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de
visserij- en aquacultuursector te beperken

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]

Commissie visserij

14 À«««I • Medische hulpmiddelen

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

17 À • Gezamenlijke ontwerpresolutie - Gecoördineerde EU-maatregelen om de
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden

31 • Bekendmaking van de uitslag

18 À • (Eventueel) Stemmingen over amendementen - Ontwerpresoluties - Gecoördineerde
EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden
OF
(Eventueel) Eindstemming - Ontwerpresoluties - Gecoördineerde EU-maatregelen
om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden

32 • (Eventueel) Bekendmaking van de uitslag

24 À • (Eventueel) Stemmingen over amendementen - Ontwerpresoluties - Gecoördineerde
EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden
OF
(Eventueel) Eindstemming - Ontwerpresoluties - Gecoördineerde EU-maatregelen
om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden



22:30 

 

23:00      Sluiting van de vergadering
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33 • (Eventueel) Bekendmaking van de uitslag
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