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Dinsdag 19 januari 2021



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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08:30 - 13:00     Debatten

 

13:00 - 14:15     Eerste stemming
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08:30 - 13:00 Debatten

13:00 - 14:15 Eerste stemming

15:00 - 20:00 Debatten

19:00 Bekendmaking van de uitslag

20:00 - 21:15 Tweede stemming

74 • Integrale EU-strategie voor COVID-19-vaccinaties

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2500(RSP)]

54 À • Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

Verslag: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Verslag over herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk
(TEN-T)

[2019/2192(INI)]

Commissie vervoer en toerisme

77 • Humanitaire situatie van vluchtelingen en migranten aan de buitengrenzen van de
EU

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2503(RSP)]

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

83 • Enkele stemming

55 ««« - Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van verontreiniging van de Noordzee door olie
en andere schadelijke stoffen (Overeenkomst van Bonn): uitbreiding van het materiële en
geografische toepassingsgebied

Aanbeveling: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de vaststelling van de wijzigingen van de
Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van verontreiniging van de Noordzee door olie en
andere schadelijke stoffen (Overeenkomst van Bonn), wat betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied
van die Overeenkomst en betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot die Overeenkomst

[11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

84 • Stemmingen over voorlopige overeenkomsten



 

15:00 - 20:00     Debatten
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52 À«««I - Vrijstelling van bepaalde benchmarks voor contante wisselkoersen van valuta’s van derde landen en
de aanwijzing van vervangingsbenchmarks voor bepaalde benchmarks die worden uitgefaseerd

Verslag: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) 2016/1011 wat betreft de vrijstelling van bepaalde benchmarks voor contante
wisselkoersen van valuta’s van derde landen en de aanwijzing van vervangingsbenchmarks voor bepaalde
benchmarks die worden uitgefaseerd

[COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

67 À«««I - Instrument voor technische ondersteuning

Verslag: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

16 À«««I - Uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van internationale
handelsregels

Verslag: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Commissie internationale handel

92 • Stemming over amendementen

94 • Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Europees aanhoudingsbevel en de procedures van
overlevering tussen de lidstaten

96 • Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding het
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

97 • Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende de
interpretatie en toepassing van het internationaal recht

98 • Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en
2019

99 • Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees
vervoersnetwerk (TEN-T)

117 À • De arrestatie van Aleksej Navalny

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2021/2513(RSP)]

64 • Versterking van het externe optreden van de EU in Latijns-Amerika en het
Caribisch gebied na de meest recente ministeriële conferentie van de EU-LAC

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2020/2915(RSP)]



Gezamenlijk debat - Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36

VEU) en mensenrechten

 
Einde van het gezamenlijk debat

 

19:00      Bekendmaking van de uitslag
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20 À • Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid –
jaarverslag 2020

Verslag: David McAllister (A9-0266/2020)

Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020

[2020/2206(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

19 À • Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid -
jaarverslag 2020

Verslag: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
- jaarverslag 2020

[2020/2207(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

13 À • Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie
op dit gebied - jaarverslag 2019

Verslag: Isabel Santos (A9-0259/2020)

Verslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de
Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2019

[2020/2208(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

82 À • De laatste ontwikkelingen in de nationale vergadering van Venezuela

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2021/2508(RSP)]

68 À • Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië

Verslag: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Verslag over connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië

[2020/2115(INI)]

Commissie buitenlandse zaken



20:00 - 21:15     Tweede stemming
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93 • Stemming over amendementen

100 • David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid - jaarverslag 2020

101 • Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en
defensiebeleid – jaarverslag 2020

102 • Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de
Europese Unie op dit gebied – jaarverslag 2019
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