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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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08:30      Bekendmaking van de uitslag

 

08:30 - 10:30     Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)

 

10:30 - 13:00     Debatten

 

13:00 - 14:15     Eerste stemming
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08:30 Bekendmaking van de uitslag

08:30 - 10:30 Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)

10:30 - 13:00 Debatten

13:00 - 14:15 Eerste stemming

15:00 - 19:00 Debatten

19:00 Bekendmaking van de uitslag

20:00 - 21:15 Tweede stemming

76 • Inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten en de huidige politieke
situatie

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2021/2502(RSP)]

59 • Presentatie van het activiteitenprogramma van het Portugese voorzitterschap

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2928(RSP)]

85 • Eindstemming

34 À - Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

Verslag: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

[2019/2207(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

21 À - Versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten

Verslag: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

[2020/2020(INI)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

14 À - Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding van het Europees Jaar van het Cultureel
Erfgoed

Verslag: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

[2019/2194(INI)]

Commissie cultuur en onderwijs



 

15:00 - 19:00     Debatten
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29 À - Kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal
recht

Verslag: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Verslag inzake artificiële intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het
internationaal recht, voor zover dit van toepassing is op de EU, op het gebied van civiel en militair gebruik
en staatsgezag buiten de werkingssfeer van het strafrecht

[2020/2013(INI)]

Commissie juridische zaken

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

Verslag: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

[2019/2192(INI)]

Commissie vervoer en toerisme

47 À - Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019

Verslag: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Verslag over controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019

[2019/2132(INI)]

Commissie juridische zaken

20 À - Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020

Verslag: David McAllister (A9-0266/2020)

[2020/2206(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

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

Verslag: Sven Mikser (A9-0265/2020)

[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)

[2020/2208(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

90 • Stemming over amendementen

104 • Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië

66 • De sociale en werkgelegenheidscrisis tijdens de COVID-19-pandemie en de respons
van de EU in het herstelplan en het MFK

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2020/2934(RSP)]



 

19:00      Bekendmaking van de uitslag

 

20:00 - 21:15     Tweede stemming
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53 À«««I • Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis

Verslag: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat de invoering van specifieke
maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis betreft

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

26 À • Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen

Verslag: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Verslag over toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen

[2019/2187(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

28 À • Het recht om offline te zijn

Verslag: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het recht om offline te zijn

[2019/2181(INL)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

70 À • Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen

Mondelinge vragen

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000081/2020 - B9-0001/21)
Commissie economische en monetaire zaken
Raad
Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000082/2020 - B9-0002/21)
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie
Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen

[2020/2863(RSP)]

75 • Gebrek aan transparantie van de benoemingen van de Raad in het EOM

Verklaring van de Raad

[2021/2501(RSP)]

86 • Stemming over voorlopig akkoord

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

Verslag: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

87 • Stemming over amendementen

105 • Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - Fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen
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106 • Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - Het recht om offline te zijn

107 • Ontwerpresoluties - Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen
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