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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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14:00 

 

14:15 - 17:45     Debatten

 
Gezamenlijk debat - Bijeenkomsten van de Europese Raad van 17 en 18 juli 2020

 
Einde van het gezamenlijk debat

 

16:30 - 17:45
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14:00 Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

14:15 - 17:45 Debatten

16:30 - 17:45 Eerste stemming

19:00 - 21:00 Debatten

20:00 Bekendmaking van de uitslag

20:30 - 21:45 Tweede stemming

85 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

15 • Presentatie van het activiteitenprogramma van het Duitse voorzitterschap

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2667(RSP)]

17 • Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 19 juni 2020

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2020/2669(RSP)]

90 • Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 juli 2020

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2020/2704(RSP)]

124 • Eerste stemming

54 • Geheime stemming

4 - Benoeming van Helga Berger tot lid van de Rekenkamer

Verslag: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

Verslag over de benoeming van Helga Berger tot lid van de Rekenkamer

[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]

Commissie begrotingscontrole
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50 - Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)

Verslag: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Verslag over het voorstel voor de benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit

[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

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

59 • ***I (ENVI) Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-
crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Verzoek om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement)

140 • ***I (ENVI) Uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel
of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de
behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Verzoek om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement)

57 • Enkele stemming

30 «««I - Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft

Verslag: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft

[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

25 « - Wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 wat betreft de toepassingsdata als gevolg van de COVID-
19-crisis

Verslag: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2454
wat betreft de toepassingsdata als gevolg van de COVID-19-crisis

[COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

16 - Internationale en nationale ontvoering van EU-kinderen in Japan

Ontwerpresolutie

B9-0205/2020

[2020/2621(RSP)]

Artikel 227 van het Reglement

36 - De rechten van personen met een verstandelijke handicap en hun familie tijdens de COVID-19-crisis

Ontwerpresolutie

B9-0204/2020

[2020/2680(RSP)]

Artikel 227 van het Reglement

110 • Stemming over procedurele moties (artikel 67, lid 1, van het Reglement)
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61 • Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de
wegvervoersector

Aanbeveling voor de tweede lezing: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Commissie vervoer en toerisme

66 • Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden, en positionering door
middel van tachografen

Aanbeveling voor de tweede lezing: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Commissie vervoer en toerisme

114 • Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector

Aanbeveling voor de tweede lezing: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Commissie vervoer en toerisme

58 • Stemming over amendementen

107 • Wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting
en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis

Verslag: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken

74 • Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019

Verslag: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Begrotingscommissie

75 • Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018

Verslag: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Commissie begrotingscontrole

44 À • Een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van
terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2686(RSP)]

48 À • EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2691(RSP)]



20:00 
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127 • Bekendmaking van de uitslag

125 • Tweede stemming

67 • Stemming over amendementen

121 À«««II - Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de
wegvervoersector

Aanbeveling voor de tweede lezing: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de
vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van specifieke regels
met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in
de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en
Verordening (EU) nr. 1024/2012

[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

122 À«««II - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden, en positionering door
middel van tachografen

Aanbeveling voor de tweede lezing: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

Aanbeveling voor de tweede lezing over 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 wijziging van Verordening
(EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden,
minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat
betreft positionering door middel van tachografen

[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

123 À«««II - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector

Aanbeveling voor de tweede lezing: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de
vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van
Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, (EG) nr. 1072/2009 en (EU) nr. 1024/2012 teneinde ze aan te passen
aan ontwikkelingen in de wegvervoersector

[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

76 • Bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018

Verslag: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Commissie begrotingscontrole
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