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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



Donderdag 21 januari 2021

 

 

08:30      Bekendmaking van de uitslag

 

08:30 - 13:00     Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)

 
Gezamenlijk debat - Gendergelijkheid

 
Einde van het gezamenlijk debat
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08:30 Bekendmaking van de uitslag

08:30 - 13:00 Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)

09:45 - 11:00 Eerste stemming

13:00 Bekendmaking van de uitslag

13:45 - 15:00 Tweede stemming

16:30 Bekendmaking van de uitslag

78 À • Beperking van de gevolgen van aardbevingen in Kroatië

Verklaring van de Commissie

[2021/2504(RSP)]

38 À • Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis

Verslag: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Verslag over het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis

[2020/2121(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

39 À • De EU-strategie inzake gendergelijkheid

Verslag: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Verslag over de EU-strategie inzake gendergelijkheid

[2019/2169(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

40 À • De digitale kloof tussen vrouwen en mannen dichten: de deelname van vrouwen
aan de digitale economie

Verslag: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

Verslag over de digitale kloof tussen vrouwen en mannen dichten: de deelname van
vrouwen aan de digitale economie

[2019/2168(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid



Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de

rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)

 

09:45 - 11:00     Eerste stemming
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81 À • Het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021,
B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À • Mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas
en andere politieke gevangenen

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021,
B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À • Mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van
mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu
Minh Tuan

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021,
B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]

88 • Eindstemming

68 À - Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië

Verslag: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

[2020/2115(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

91 • Stemming over amendementen

108 • Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) - Maatregelen ter bevordering van het herstel van de
bestanden boven het niveau van de maximale duurzame opbrengst

118 • Ontwerpresoluties - De arrestatie van Aleksej Navalny

103 • Ontwerpresoluties - De recentste ontwikkelingen in de Nationale Vergadering van Venezuela

110 • Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) - Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de
periode na de crisis

111 • Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) - De EU-strategie inzake gendergelijkheid

113 • Ontwerpresoluties - Het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong

114 • Ontwerpresoluties - Mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas
en andere politieke gevangenen

115 • Ontwerpresoluties - Mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van
mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan



13:00      Bekendmaking van de uitslag

 

13:45 - 15:00     Tweede stemming
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89 • Eindstemming

69 À - Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau van de maximale
duurzame opbrengst

Verslag: Caroline Roose (A9-0264/2020)

[2019/2162(INI)]

Commissie visserij

117 À - De arrestatie van Aleksej Navalny

Ontwerpresoluties

B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021, B9-0095/2021

[2021/2513(RSP)]

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

Ontwerpresoluties

RC B9-0056/2021, B9-0056/2021, B9-0060/2021, B9-0062/2021, B9-0064/2021, B9-0065/2021

[2021/2508(RSP)]

26 À - Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen

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

[2019/2187(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

28 À - Het recht om offline te zijn

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

[2019/2181(INL)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

70 À - Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen

Ontwerpresoluties

B9-0052/2021

[2020/2863(RSP)]

78 À - Beperking van de gevolgen van aardbevingen in Kroatië

Ontwerpresoluties

RC B9-0057/2021, B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021, B9-0063/2021

[2021/2504(RSP)]

38 À - Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis

Verslag: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

[2020/2121(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid



 

16:30      Bekendmaking van de uitslag
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39 À - De EU-strategie inzake gendergelijkheid

Verslag: Maria Noichl (A9-0234/2020)

[2019/2169(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

40 À - De digitale kloof tussen vrouwen en mannen dichten: de deelname van vrouwen aan de digitale
economie

Verslag: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

[2019/2168(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

81 À - Het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong

Ontwerpresoluties

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021, B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À - Mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas en andere politieke
gevangenen

Ontwerpresoluties

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021, B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À - Mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van mensenrechtenjournalisten Pham Chi
Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan

Ontwerpresoluties

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]
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