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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 - Staat van de kmo-Unie

 
Einde van het gezamenlijk debat

 

Korte presentatie van het volgende verslag:
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17:00 - 21:30 Debatten

18:00 - 19:15 Stemming

1 • Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

76 • Staat van de kmo-Unie

Verklaring van de Commissie

[2021/2709(RSP)]

75 • Uitvoering van de agenda voor betere regelgeving / Streefdoel om de
administratieve lasten te verminderen

Verklaring van de Commissie

[2021/2710(RSP)]

27 À • Mededingingsbeleid - jaarverslag 2020

Verslag: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

Verslag over het mededingingsbeleid - jaarverslag 2020

[2020/2223(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

16 À • De genderdimensie van het cohesiebeleid

Verslag: Monika Vana (A9-0154/2021)

Verslag over de genderdimensie van het cohesiebeleid

[2020/2040(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

53 À • EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen

Verslag: César Luena (A9-0179/2021)

Verslag over de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven
brengen

[2020/2273(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid



 

18:00 - 19:15     Stemming
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152 À«««II • Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor
douanecontroleapparatuur

Aanbeveling voor de tweede lezing: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

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, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het
Instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur

[07234/1/2021 - C9-0196/2021 - 2018/0258(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

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

160 • Stemming over verzoeken om urgentverklaring (artikel 163)

169 «««I - Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis
(wijziging van Verordening (EU) 2016/1628)

Verslag:

[COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

106 • Stemmingen over voorlopige akkoorden

28 À«««I - Wijzigingen van Etias: politiële en justitiële samenwerking

Verslag: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen en tot wijziging van Verordening (EU)
2018/1862 en Verordening (EU) 2019/816

[COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001A(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

21 À«««I - Wijzigingen van Etias: grenzen en visa

Verslag: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van Etias en tot
wijziging van Verordening (EU) 2018/1240, Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EU) 2017/2226
en Verordening (EU) 2018/1861

[COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

150 • Enkele stemming

52 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Duitsland

Verslag: Jens Geier (A9-0189/2021)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende
beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Duitsland

[COM(2021)0207 - C9-0156/2021 - 2021/0107(BUD)]

Begrotingscommissie
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51 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2020/005 BE/Swissport – België

Verslag: Olivier Chastel (A9-0188/2021)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende
beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2020/005 BE/Swissport – België

[COM(2021)0212 - C9-0159/2021 - 2021/0109(BUD)]

Begrotingscommissie

58 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2020/004 NL/KLM - Nederland

Verslag: Monika Vana (A9-0187/2021)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende
beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering –
EGF/2020/004 NL/KLM - Nederland

[COM(2021)0226 - C9-0161/2021 - 2021/0115(BUD)]

Begrotingscommissie

57 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering -
EGF/2020/007 FI/Finnair - Finland

Verslag: Eero Heinäluoma (A9-0186/2021)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende
beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering -
EGF/2020/007 FI/Finnair - Finland

[COM(2021)0227 - C9-0162/2021 - 2021/0116(BUD)]

Begrotingscommissie

155 • Stemming over amendementen

157 • Wijzigingen van Etias: ECRIS-TCN

Verslag: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)
[2019/0001B(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
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