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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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17:00 - 22:30 Debatten

19:15 - 20:30 Stemronde

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

39 À • Instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten

Verslag: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Verslag over de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en
grondrechten

[2020/2072(INL)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

71 • Conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat in het kader van het MFK 2021-
2027 en Next Generation EU

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2797(RSP)]

60 À • De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2793(RSP)]

35 • Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene
begroting – begrotingsjaar 2021

[2020/2697(RSP)]

87 • Vrouwen in bestuursfuncties die zitting hebben in bestuursraden van
ondernemingen, en de stand van zaken bij de richtlijn inzake de verbetering van de
man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde
ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2808(RSP)]

88 À • Versterking van de jongerengarantie

Mondelinge vragen

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Raad
Versterking van de jongerengarantie

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Commissie
Versterking van de jongerengarantie

[2020/2764(RSP)]
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86 • Opmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen over de verschillende
stemrondes gespreid

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

78 6 «««I - Toepassing van de regels inzake spoorwegveiligheid en -interoperabiliteit in de Kanaaltunnel

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

Verzoek om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement)

79 6 «««I - Besluit tot machtiging van Frankrijk om een internationale overeenkomst te sluiten over de
Kanaaltunnel

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

Verzoek om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement)

80 6 «««I - Biologische productie: datum van toepassing en een aantal andere data

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Verzoek om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement)

105 • Enkele stemming

54 «««I - Wijziging van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat de
vrijmakingsprocedure betreft

Verslag: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat de vrijmakingsprocedure
betreft

[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

55 « - Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion: indirecte belastingen op "traditionele" rum

Verslag: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd
tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en
Réunion vervaardigde “traditionele” rum

[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]

Commissie regionale ontwikkeling
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56 « - AIEM-belastingregeling op de Canarische Eilanden

Verslag: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de AIEM-belastingregeling die van
toepassing is op de Canarische Eilanden

[COM(2020)0355 - 2020/0163(CNS)]

Commissie regionale ontwikkeling

57 « - Verlenging van de "octroi de mer"-regeling in de Franse ultraperifere gebieden

Verslag: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU
betreffende de “octroi de mer”-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden, wat de toepassingsduur
betreft

[COM(2020)0371 - 2020/0174(CNS)]

Commissie regionale ontwikkeling

58 - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7: Actualisering van de ontvangsten (eigen middelen)

Verslag: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2020 van de
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – Actualisering van de ontvangsten (eigen middelen)

[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]

Begrotingscommissie
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