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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 11 maart 2021

 

 

09:00      Bekendmaking van de uitslag

 

09:00 - 13:00     Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)

 

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

rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)
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09:00 Bekendmaking van de uitslag

09:00 - 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

14:30 - 16:30 Debatten

16:30 Bekendmaking van de uitslag

88 À • Toepassing van Verordening (EG) nr. 2020/2092, het conditionaliteitsmechanisme
gekoppeld aan de eerbiediging van de rechtsstaat

Verklaring van de Commissie

[2021/2582(RSP)]

De stemming zal worden gehouden in maart II

89 • Eerbiedigen van het partnerschapsbeginsel bij de opstelling en uitvoering van
nationale herstel- en veerkrachtplannen en zorgen voor goed bestuur bij de uitgaven

Verklaring van de Commissie

[2021/2583(RSP)]

83 À • Situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo en de moord op
de Italiaanse ambassadeur Luca Attanasio en zijn gevolg

RC B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021,
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À • De mensenrechtensituatie in het Koninkrijk Bahrein, in het bijzonder de
gevallen van ter dood veroordeelde gevangenen en mensenrechtenverdedigers

RC B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021,
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À • De massaprocessen tegen de oppositie en de maatschappelijke organisaties in
Cambodja

B9-0182/2021, RC B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021,
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]



09:45 - 11:00     Eerste stemming

 

13:00      Bekendmaking van de uitslag
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116 • Stemming over amendementen

118 • Situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo en de moord op de Italiaanse
ambassadeur Luca Attanasio en zijn gevolg

Ontwerpresoluties
[2021/2577(RSP)]

119 • De mensenrechtensituatie in het Koninkrijk Bahrein, in het bijzonder de gevallen van ter dood
veroordeelde gevangenen en mensenrechtenverdedigers

Ontwerpresoluties
[2021/2578(RSP)]

120 • De massaprocessen tegen de oppositie en de maatschappelijke organisaties in Cambodja

Ontwerpresoluties
[2021/2579(RSP)]

121 • Het Syrische conflict - 10 jaar na de opstand

Ontwerpresoluties
[2021/2576(RSP)]

113 • Aanwijzing van de EU als vrijheidszone voor LGBTIQ

Ontwerpresoluties
[2021/2557(RSP)]

114 • Kinderrechten

Ontwerpresolutie
[2021/2523(RSP)]

122 • Eindstemming

64 À - Europees Semester: jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021

Verslag: Markus Ferber (A9-0036/2021)

[2021/2004(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

36 À - Europees Semester: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse strategie voor duurzame
groei 2021

Verslag: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

[2020/2244(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken



13:45 - 15:00     Tweede stemming

 

14:30 - 16:30     Debatten
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117 • Eindstemming

83 À - Situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo en de moord op de Italiaanse
ambassadeur Luca Attanasio en zijn gevolg

Ontwerpresoluties

RC B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, B9-0199/2021,
B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À - De mensenrechtensituatie in het Koninkrijk Bahrein, in het bijzonder de gevallen van ter dood
veroordeelde gevangenen en mensenrechtenverdedigers

Ontwerpresoluties

RC B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, B9-0194/2021,
B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À - De massaprocessen tegen de oppositie en de maatschappelijke organisaties in Cambodja

Ontwerpresoluties

B9-0182/2021, RC B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, B9-0186/2021,
B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]

79 À - Het Syrische conflict - 10 jaar na de opstand

Ontwerpresoluties

B9-0175/2021, B9-0176/2021, RC B9-0177/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, B9-0179/2021,
B9-0180/2021, B9-0181/2021

[2021/2576(RSP)]

65 À - Aanwijzing van de EU als vrijheidszone voor LGBTIQ

Ontwerpresoluties

B9-0166/2021, B9-0167/2021

[2021/2557(RSP)]

58 À - Kinderrechten

Ontwerpresolutie

B9-0164/2021

[2021/2523(RSP)]

63 • Langetermijnvisie voor plattelandsgebieden

Mondelinge vraag

[2021/2549(RSP)]

78 • Evaluatie van de verordening inzake geoblocking

Mondelinge vraag

[2021/2546(RSP)]



 

16:30      Bekendmaking van de uitslag
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61 • Toezegging van EU-steun voor Afghanistan op de Conferentie van Genève 2020

Mondelinge vraag

[2020/2916(RSP)]
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