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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



Woensdag 21 oktober 2020

 

 

09:15 - 11:00     Eerste stemming

 

09:15 - 13:00     Debatten

 
Gezamenlijk debat - Beleid van de eurozone 2020

 
Einde van het gezamenlijk debat
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09:15 - 11:00 Eerste stemming

09:15 - 13:00 Debatten

13:30 Bekendmaking van de uitslag

14:30 - 15:45 Tweede stemming

15:00 - 18:00 Debatten

18:15 Bekendmaking van de uitslag

20:00 - 21:15 Derde stemming

87 • Stemming over amendementen

88 • Ontwerpresolutie - De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19

90 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische
plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd

91 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en
monitoring

92 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO-
en andere verordeningen

26 • Conclusies van de Europese Raad van 15 en 16 oktober 2020, met name de
onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen met het VK

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2020/2773(RSP)]

42 À • Economisch beleid van de eurozone 2020

Verslag: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Verslag over het economisch beleid van de eurozone 2020

[2020/2078(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

49 À • Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020

Verslag: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

Verslag over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020

[2020/2079(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken



13:30 

 

14:30 - 15:45     Tweede stemming

 

15:00 - 18:00     Debatten
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130 • Bekendmaking van de uitslag

93 • Eindstemming

50 À - Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de VV/HV over de betrekkingen met Belarus

Verslag: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

[2020/2081(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 118 van het Reglement

28 À - Aanbeveling aan de VV/HV en aan de Raad ter voorbereiding van het tiende toetsingsproces van het
Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden
voor nucleaire ontwapening

Verslag: Sven Mikser (A9-0020/2020)

[2020/2004(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 118 van het Reglement

94 • Stemming over amendementen

95 • Joachim Schuster (ECON A9-) - Economisch beleid van de eurozone 2020

96 • Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020

97 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische
plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd

98 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en
monitoring

99 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO-
en andere verordeningen

59 • EU-maatregelen ter beperking van de sociale en economische impact van COVID-19

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2792(RSP)]

51 À • Ontbossing

Verslag: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een EU-rechtskader om de door de EU
gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien

[2020/2006(INL)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid



18:15 

 

20:00 - 21:15     Derde stemming
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131 • Bekendmaking van de uitslag

100 • Eindstemming

58 À - De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19

Ontwerpresolutie

B9-0338/2020

[2020/2760(RSP)]

39 À - Verplichtingen van de Commissie op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 7
van Verordening (EU) 2018/1806

Ontwerpresolutie

B9-0339/2020

[2020/2605(RSP)]

42 À - Economisch beleid van de eurozone 2020

Verslag: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

[2020/2078(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

49 À - Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020

Verslag: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

[2020/2079(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

101 • Stemming over amendementen

102 • Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Ontbossing

103 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische
plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd

104 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en
monitoring

105 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO-
en andere verordeningen
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