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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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17:00 - 21:30     Debatten

 
Gezamenlijk debat - Conclusies van de Europese Raad en resultaat van de

bijeenkomst tussen de EU en Turkije

 
Einde van het gezamenlijk debat
 
Gezamenlijk debat - Onderzoek en innovatie
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17:00 - 21:30 Debatten

18:30 - 19:45 Stemming

22:00 - 23:30 Debatten

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

91 • Conclusies van de vergadering van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2021

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2021/2599(RSP)]

175 • Resultaat van de bijeenkomst op hoog niveau tussen de EU en Turkije op 6
april

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2021/2641(RSP)]

152 À«««II • Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en
verspreiding

Aanbeveling voor de tweede lezing: Dan Nica (A9-0122/2021)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste
lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma
voor onderzoek en innovatie, tot vaststelling van de regels voor deelname en
verspreiding en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1290/2013 en (EU) nr.
1291/2013

[07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

80 À« • Specifiek programma tot uitvoering van Horizon Europa – het
kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

Verslag: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van het specifieke
programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor
onderzoek en innovatie

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)]

Commissie industrie, onderzoek en energie



 
Einde van het gezamenlijk debat

 

18:30 - 19:45     Stemming
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65 À«««I • Europees Instituut voor innovatie en technologie

Verslag: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie
(herschikking)

[COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

66 À«««I • Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en
technologie

Verslag: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor
innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de
innovatiecapaciteit van Europa stimuleren

[COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

56 À«««I • Uniemechanisme voor civiele bescherming

Verslag: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele
bescherming

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

(Debat: 14/09/2020, stemming: 16/09/2020)

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

188 • Geheime stemming

Immuniteit

147 - Verzoek om opheffing van de immuniteit van Filip De Man

Verslag: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Filip De Man

[2020/2271(IMM)]

Commissie juridische zaken

148 - Verzoek om opheffing van de immuniteit van Zdzisław Krasnodębski

Verslag: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Zdzisław Krasnodębski

[2020/2224(IMM)]

Commissie juridische zaken
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187 - Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos

Verslag: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos

[2020/2240(IMM)]

Commissie juridische zaken

186 - Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos

Verslag: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos

[2020/2219(IMM)]

Commissie juridische zaken

194 • Enkele stemming

19 ««« - Overeenkomst EU/Noorwegen: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen
tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Aanbeveling: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese
Unie van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en Noorwegen betreffende de
wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

[10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)]

Commissie internationale handel

22 ««« - Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst EU/Honduras

Aanbeveling: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige
partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving,
governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie

[12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)]

Commissie internationale handel

81 - Uitvoeringsverslag over de verkeersveiligheidsaspecten van het pakket inzake technische controles

Verslag: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

Verslag over het uitvoeringsverslag over de verkeersveiligheidsaspecten van het pakket inzake technische
controles

[2019/2205(INI)]

Commissie vervoer en toerisme

77 - Chemische residuen in de Oostzee, op basis van verzoekschriften nr. 1328/2019 en nr. 0406/2020, uit
hoofde van artikel 227, lid 2, van het Reglement

Ontwerpresolutie

B9-0224/2021

[2021/2567(RSP)]

189 • Stemming over amendementen

201 • Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst EU/Honduras (resolutie)

Verslag: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)
[2020/0157M(NLE)]
Commissie internationale handel



 

22:00 - 23:30     Debatten

4 4Maandag 26 april 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

202 • Interinstitutioneel akkoord over een verplicht transparantieregister

Verslag: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)
[2020/2272(ACI)]
Commissie constitutionele zaken

204 • Efficiënter en schoner zeevervoer

Verslag: Karima Delli (A9-0029/2021)
[2019/2193(INI)]
Commissie vervoer en toerisme

30 À • Bodembescherming

Mondelinge vragen

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000024/2021 - B9-0011/21)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Raad
Bodembescherming

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000023/2021 - B9-0010/21)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie
Bodembescherming

[2021/2548(RSP)]

63 À«««I • Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische
Oceaan en de Middellandse Zee

Verslag: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van een meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel
van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EG)
nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 en (EU) 2019/833 en tot intrekking van Verordening (EU)
2016/1627

[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]

Commissie visserij
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