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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



Dinsdag 8 juni 2021

 

 

09:00      Bekendmaking van de uitslag

 

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

20:00 - 21:15 Tweede stemming

20:30 - 22:30 Debatten

44 À«««I • Digitaal EU-COVID-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

(Debat: 28/04/2021, stemming: 28/04/2021)

45 À«««I • Digitaal EU-COVID-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

(Debat: 28/04/2021, stemming: 28/04/2021)

97 • Tenuitvoerlegging van de routekaart eigen middelen: stand van zaken

Verklaring van de Commissie

[2021/2739(RSP)]

96 À • Toetsing door het Parlement van de lopende beoordeling door de Commissie en de
Raad van de nationale plannen voor herstel en veerkracht

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2738(RSP)]



13:00 - 14:15     Eerste stemming

 

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

121 • Mededingingsbeleid - jaarverslag 2020

Verslag: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)
[2020/2223(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken

122 • De genderdimensie van het cohesiebeleid

Verslag: Monika Vana (A9-0154/2021)
[2020/2040(INI)]
Commissie regionale ontwikkeling

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

Verslag: César Luena (A9-0179/2021)
[2020/2273(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

156 • Eindstemming

22 À«««I - Wijzigingen van Etias: ECRIS-TCN

Verslag: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordeningen (EU) 2019/816 en (EU) 2019/818 wat betreft de vaststelling van de voorwaarden voor
toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van het Europees reisinformatie- en -
autorisatiesysteem

[COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

98 À • Systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervoor voor de Europese
veiligheid, naar aanleiding van de ontvoering uit een onderschept EU-
passagiersvliegtuig door de Belarussische autoriteiten

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2741(RSP)]

73 À • De situatie in Afghanistan

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

[2021/2712(RSP)]

101 À • Mensenrechten en politieke situatie in Cuba

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

[2021/2745(RSP)]



 

19:00      Bekendmaking van de uitslag

 

20:00 - 21:15     Tweede stemming
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31 À • 75e en 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN

Verslag: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de 75e
en 76e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

[2020/2128(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 118 van het Reglement

154 À«««II • Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
2021-2027 - Europa als wereldspeler

Aanbeveling voor de tweede lezing: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena,
Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

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 instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en
internationale samenwerking – Europa als wereldspeler, tot wijziging en intrekking van
Besluit nr. 466/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van
Verordening (EU) 2017/1601 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening
(EG, Euratom) nr. 480/2009 van de Raad

[06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)]

Commissie buitenlandse zaken

Commissie ontwikkelingssamenwerking

153 À«««II • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 2021-2027

Aanbeveling voor de tweede lezing: David Casa (A9-0197/2021)

Ontwerpaanbeveling 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 Sociaal Fonds Plus (ESF+) en tot
intrekking van Verordening (EU) 1296/2013

[06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

158 • Stemmingen over voorlopige akkoorden

44 À«««I - Digitaal EU-COVID-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

(Debat: 28/04/2021, stemming: 28/04/2021)



 

20:30 - 22:30     Debatten

4 4Dinsdag 8 juni 2021

693.498/OJ 693.498/OJ

45 À«««I - Digitaal EU-COVID-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

(Debat: 28/04/2021, stemming: 28/04/2021)

110 • Stemming over amendementen

124 • 75e en 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN

Verslag: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)
[2020/2128(INI)]
Commissie buitenlandse zaken

112 • Eindstemming

27 À - Mededingingsbeleid - jaarverslag 2020

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

[2020/2223(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

16 À - De genderdimensie van het cohesiebeleid

Verslag: Monika Vana (A9-0154/2021)

[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)

[2020/2273(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

60 • Enquêterecht van het Europees Parlement

Mondelinge vragen

Antonio Tajani, Domènec Ruiz Devesa (O-000029/2021 - B9-0020/21)
Commissie constitutionele zaken
Raad
Enquêterecht van het Parlement

Antonio Tajani, Domènec Ruiz Devesa (O-000030/2021 - B9-0021/21)
Commissie constitutionele zaken
Commissie
Enquêterecht van het Parlement

[2021/2632(RSP)]

68 • Klimaatveerkrachtige visserij en aquacultuur in de EU

Mondelinge vraag

Pierre Karleskind (O-000034/2021 - B9-0022/21)
Commissie visserij
Commissie
Klimaatveerkrachtige visserij en aquacultuur in de EU

[2021/2699(RSP)]
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