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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 29 april 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

149 À«««II • Fraudebestrijdingsprogramma van de Unie 2021-2027

Aanbeveling voor de tweede lezing: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

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 het fraudebestrijdingsprogramma van de Unie en tot intrekking
van Verordening (EU) nr. 250/2014

[05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)]

Commissie begrotingscontrole

153 À«««II • Europees Defensiefonds

Aanbeveling voor de tweede lezing: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

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 oprichting van het Europees Defensiefonds en tot intrekking van Verordening
(EU) 2018/1092

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

183 À • De COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika

B9-0238/2021, RC B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021,
B9-0242/2021, B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À • Bolivia en de arrestatie van voormalig president Jeanine Añez en andere
functionarissen

RC B9-0244/2021, B9-0244/2021, RC B9-0245/2021, B9-0245/2021,
B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]



 

09:45 - 11:00     Eerste stemming
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185 À • Wetgeving inzake godslastering in Pakistan, in het bijzonder de zaak Shagufta
Kausar en Shafqat Emmanuel

B9-0253/2021, RC B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021,
B9-0257/2021, B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

180 • Stemming over amendementen

216 • De COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika

Ontwerpresoluties
[2021/2645(RSP)]

217 • Bolivia en de arrestatie van voormalig president Jeanine Añez en andere functionarissen

Ontwerpresoluties
[2021/2646(RSP)]

218 • Wetgeving inzake godslastering in Pakistan, in het bijzonder de zaak Shagufta Kausar en Shafqat
Emmanuel

Ontwerpresoluties
[2021/2647(RSP)]

181 • Raming van het Parlement van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2022

Verslag: Damian Boeselager (A9-0145/2021)
[2020/2264(BUI)]
Begrotingscommissie

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

Ontwerpresoluties
[2021/2642(RSP)]

220 • Vijfde verjaardag van het vredesakkoord in Colombia

Ontwerpresoluties
[2021/2643(RSP)]

221 • Europese kindergarantie

Ontwerpresoluties
[2021/2605(RSP)]

240 • De toegankelijkheid en betaalbaarheid van COVID-tests

Ontwerpresoluties
[2021/2654(RSP)]

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

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

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

Commissie vervoer en toerisme



 

13:00      Bekendmaking van de uitslag

 

13:45 - 15:00     Tweede stemming
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153 À«««II - Europees Defensiefonds

Aanbeveling voor de tweede lezing: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

246 • Enkele stemming

160 « - Administratieve samenwerking op het gebied van accijnzen: inhoud van elektronische registers

Verslag: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.
389/2012 van de Raad betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft
de inhoud van het elektronische register

[COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

182 • Eindstemming

183 À - De COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika

Ontwerpresoluties

B9-0238/2021, RC B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021,
B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À - Bolivia en de arrestatie van voormalig president Jeanine Añez en andere functionarissen

Ontwerpresoluties

RC B9-0244/2021, B9-0244/2021, RC B9-0245/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021,
B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]

185 À - Wetgeving inzake godslastering in Pakistan, in het bijzonder de zaak Shagufta Kausar en Shafqat
Emmanuel

Ontwerpresoluties

B9-0253/2021, RC B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021,
B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

34 À - Raming van het Parlement van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2022

Verslag: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Verslag over de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2022 - Afdeling I -
Europees Parlement

[2020/2264(BUI)]

Begrotingscommissie



 

14:30 - 16:30     Debatten
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177 À - Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de troepenopbouw aan de Oekraïense grens en de Russische
aanslag in de Tsjechische Republiek

Ontwerpresoluties

B9-0235/2021, RC B9-0236/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021,
B9-0252/2021

[2021/2642(RSP)]

178 À - Vijfde verjaardag van het vredesakkoord in Colombia

Ontwerpresoluties

RC B9-0227/2021, B9-0227/2021, B9-0228/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021, B9-0231/2021,
B9-0232/2021

[2021/2643(RSP)]

176 À - Europese kindergarantie

Ontwerpresoluties

B9-0220/2021

[2021/2605(RSP)]

237 À - De toegankelijkheid en betaalbaarheid van COVID-tests

Ontwerpresoluties

B9-0233/2021, B9-0234/2021

[2021/2654(RSP)]

162 À - De betrekkingen tussen de EU en India

Verslag: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

[2021/2023(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 118 van het Reglement

223 • Eindstemming over kwijtingsresoluties

224 • 52 Kwijtingsresoluties

150 À«««II • Programma Digitaal Europa

Aanbeveling voor de tweede lezing: Valter Flego (A9-0119/2021)

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 oprichting van het programma Digitaal Europa en tot intrekking van Besluit (EU)
2015/2240

[06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie



 

16:30      Bekendmaking van de uitslag
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151 À«««II • Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 2021-2027

Aanbeveling voor de tweede lezing: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

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 een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot
intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013

[06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
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