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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



Woensdag 28 april 2021

 

 

09:00      Bekendmaking van de uitslag

 

09:00 - 13:00     Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)
 
Gezamenlijk debat - Digitaal groen certificaat

 
Einde van het gezamenlijk debat
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09:00 Bekendmaking van de uitslag

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

13:00 - 14:15 Eerste stemming

15:00 - 20:00 Debatten

19:00 Bekendmaking van de uitslag

19:55 - 21:10 Tweede stemming

20:30 - 23:30 Debatten

156 À«««I • Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie

Verslag: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

157 À«««I • Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen

Verslag: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

237 À • De toegankelijkheid en betaalbaarheid van COVID-tests

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2654(RSP)]

79 À • Digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale
ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting

Verslag: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Verslag over digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van
digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting

[2021/2010(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken



13:00 - 14:15     Eerste stemming

 

15:00 - 20:00     Debatten
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163 • Stemming over amendementen

164 • Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie

Verslag: Juan Fernando López Aguilar
[2021/0068(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

165 • Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen

Verslag: Juan Fernando López Aguilar
[2021/0071(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

198 • Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) - Digitale belastingheffing: OESO-
onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale
belasting

166 • De moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta

Ontwerpresoluties
[2021/2611(RSP)]

235 • Tweede reeks amendementen bij de kwijtingsresoluties

234 • Eindstemming

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)

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

Commissie visserij

30 À - Bodembescherming

Ontwerpresoluties

B9-0221/2021

[2021/2548(RSP)]

177 À • Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de troepenopbouw aan de Oekraïense grens en de
Russische aanslag in de Tsjechische Republiek

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

[2021/2642(RSP)]

179 À • Chinese sancties als vergelding tegen EU-entiteiten, EP-leden en parlementariërs

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

[2021/2644(RSP)]

De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats



 

19:00      Bekendmaking van de uitslag

 

19:55 - 21:10     Tweede stemming
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178 À • Vijfde verjaardag van het vredesakkoord in Colombia

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

[2021/2643(RSP)]

162 À • De betrekkingen tussen de EU en India

Verslag: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de betrekkingen tussen de EU en
India

[2021/2023(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 118 van het Reglement

169 • Eindstemming

156 À«««I - Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie

Verslag: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

157 À«««I - Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen

Verslag: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

79 À - Digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en
een mogelijke Europese digitale belasting

Verslag: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

[2021/2010(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

155 À - De moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta

Ontwerpresoluties

B9-0219/2021

[2021/2611(RSP)]

(Debat: 25/03/2021)

225 • Stemming over amendementen



 

20:30 - 23:30     Debatten
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226 • De betrekkingen tussen de EU en India

Verslag: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)
[2021/2023(INI)]
Commissie buitenlandse zaken

248 • Derde reeks amendementen bij de kwijtingsresoluties

154 À«««II • Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

Aanbeveling voor de tweede lezing: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste
lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en
de Raad inzake de aanpak van de verspreiding van terroristische online-inhoud

[14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

60 À«««II • Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer

Aanbeveling voor de tweede lezing: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met
het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking)

[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

176 À • Europese kindergarantie

Mondelinge vragen

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000025/2021 - B9-0012/21)
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Raad
Europese kindergarantie

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000026/2021 - B9-0013/21)
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Commissie
Europese kindergarantie

[2021/2605(RSP)]
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