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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



Dinsdag 9 februari 2021

 

 

08:30      Bekendmaking van de uitslag

 

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

 

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

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

13:00 - 14:15 Eerste stemming

15:00 - 19:30 Debatten

19:00 Bekendmaking van de uitslag

20:00 - 21:15 Tweede stemming

45 À«««I • Instelling van de faciliteit voor herstel en veerkracht

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

88 • Het feitelijke verbod op abortus in Polen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2537(RSP)]

100 • Stemming over amendementen

105 • Europese Centrale Bank – jaarverslag 2020

Verslag: Sven Simon (A9-0002/2021)
[2020/2123(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken

101 • Nieuw actieplan voor de circulaire economie

Verslag: Jan Huitema (A9-0008/2021)
[2020/2077(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

132 • Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021) -
Uitvoering van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel

107 • Tenuitvoerlegging van artikel 43 van de richtlijn asielprocedures

Verslag: Erik Marquardt (A9-0005/2021)
[2020/2047(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken



 

15:00 - 19:30     Debatten

 

19:00      Bekendmaking van de uitslag

 

20:00 - 21:15     Tweede stemming
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135 • Toegang van het publiek tot documenten voor de jaren 2016-2018

Verslag: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
[2019/2198(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

109 • Terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden

Verslag: Özlem Demirel (A9-0006/2021)
[2019/2188(INI)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

110 • De gevolgen van COVID-19 voor jongeren en sport

Ontwerpresoluties
[2020/2864(RSP)]

89 • Bezoek van de VV/HV aan Rusland in het licht van het recente harde optreden tegen
demonstranten en de oppositie

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

[2021/2538(RSP)]

90 À • Humanitaire en politieke situatie in Jemen

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

[2021/2539(RSP)]

91 À • De situatie in Myanmar

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

[2021/2540(RSP)]

31 À • Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne

Verslag: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne

[2019/2202(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

111 • Stemming over voorlopig akkoord

45 À«««I - Instelling van de faciliteit voor herstel en veerkracht

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken
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94 • Eindstemming

27 À - Europese Centrale Bank – jaarverslag 2020

Verslag: Sven Simon (A9-0002/2021)

[2020/2123(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

19 À - Nieuw actieplan voor de circulaire economie

Verslag: Jan Huitema (A9-0008/2021)

[2020/2077(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

29 À - Uitvoering van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel

Verslag: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

[2020/2029(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

54 À - Tenuitvoerlegging van artikel 43 van de richtlijn asielprocedures

Verslag: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

[2020/2047(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

28 À - Toegang van het publiek tot documenten voor de jaren 2016-2018

Verslag: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

[2019/2198(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Artikel 122, lid 7

18 À - Terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden

Verslag: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

[2019/2188(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

83 À - De gevolgen van COVID-19 voor jongeren en sport

Ontwerpresoluties

B9-0115/2021

[2020/2864(RSP)]
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