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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 9 juni 2021

 

 

09:00      Bekendmaking van de uitslag

 

09:00 - 11:50     Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)

 

12:00 - 12:30     (Ceremonie voor de Lux-publieksprijs)

 

12:45 - 14:00     Eerste stemming
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09:00 Bekendmaking van de uitslag

09:00 - 11:50 Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)

12:00 - 12:30 (Ceremonie voor de Lux-publieksprijs)

12:45 - 14:00 Eerste stemming

15:00 - 20:00 Debatten

19:00 Bekendmaking van de uitslag

20:00 - 21:15 Tweede stemming

20:30 - 22:30 Debatten

100 • Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad op 24 en 25 mei
2021

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2021/2743(RSP)]

84 • Voorbereiding van de G7-top van 11-13 juni en de top EU-VS

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2715(RSP)]

114 • Eindstemming

31 À - 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

Artikel 118 van het Reglement

125 • Stemming over amendementen

148 • ***II GAHLER, GOERENS, ARENA, JUKNEVIČIENĖ (AFET/DEVE 07/06) - Instrument voor
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 2021-2027 – Europa als
wereldspeler

130 • Het belangenconflict van de minister-president van de Tsjechische Republiek

Ontwerpresoluties
[2021/2671(RSP)]

(Debat: 19/05/2021)



 

15:00 - 20:00     Debatten

 
Gezamenlijk debat - Cyberaanvallen in de EU

 
Einde van het gezamenlijk debat
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131 • Omgang met de uitdaging van de wereldwijde COVID-19-pandemie: de gevolgen van opheffing van
de Trips-Overeenkomst van de WTO voor COVID-19-vaccins en de behandeling, uitrusting en
vergroting van de productiecapaciteit in ontwikkelingslanden

Ontwerpresoluties
[2021/2692(RSP)]

(Debat: 19/05/2021)

74 À • De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie en de toepassing van
Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 inzake conditionaliteit

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2711(RSP)]

85 • Follow-up van de sociale top in Porto op 7 mei 2021

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2714(RSP)]

77 • Recente cyberaanvallen op EU-instellingen en gevoelige nationale openbare en
particuliere instellingen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2713(RSP)]

78 À • De EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale tijdperk

Mondelinge vraag

Cristian-Silviu Buşoi (O-000037/2021 - B9-0024/21)
Commissie industrie, onderzoek en energie
Commissie
De EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale tijdperk

[2021/2568(RSP)]

59 • Statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van de
Europese Ombudsman

Verslag: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

Verslag over een ontwerpverordening van het Europees Parlement inzake het statuut en de
algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van de Europese Ombudsman
(statuut van de Europese Ombudsman) en tot intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG,
Euratom

[2021/2053(INL)]

Commissie constitutionele zaken

In aanwezigheid van mevrouw Emily O'Reilly, Europese Ombudsman

102 • 80 jaar na de massale deportaties van 14-18 juni 1941

Verklaring van de Commissie

[2021/2746(RSP)]

Eén sprekersronde fracties



19:00      Bekendmaking van de uitslag

 

20:00 - 21:15     Tweede stemming
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138 • Stemming over amendementen

139 • De EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale tijdperk

Ontwerpresoluties
[2021/2568(RSP)]

129 • De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie en de toepassing van Verordening
(EU, Euratom) 2020/2092 inzake conditionaliteit

Ontwerpresoluties
[2021/2711(RSP)]

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

Ontwerpresoluties
[2021/2738(RSP)]

151 • Enkele stemming

59 - Statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van de Europese Ombudsman

Verslag: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

[2021/2053(INL)]

Commissie constitutionele zaken

109 • Eindstemming

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

69 À - Het belangenconflict van de minister-president van de Tsjechische Republiek

Ontwerpresoluties

B9-0303/2021

[2021/2671(RSP)]

(Debat: 19/05/2021)

70 À - Omgang met de uitdaging van de wereldwijde COVID-19-pandemie: de gevolgen van opheffing van
de Trips-Overeenkomst van de WTO voor COVID-19-vaccins en de behandeling, uitrusting en
vergroting van de productiecapaciteit in ontwikkelingslanden

Ontwerpresoluties

RC B9-0306/2021, B9-0306/2021, B9-0307/2021, B9-0308/2021, B9-0309/2021, B9-0310/2021,
B9-0311/2021

[2021/2692(RSP)]

(Debat: 19/05/2021)



 

20:30 - 22:30     Debatten
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94 À - Bezwaar op grond van artikel 112, lid 2 en 3: maximumwaarde voor residuen van imidacloprid

B9-0313/2021

[2021/2705(RSP)]

95 À - Bezwaar op grond van artikel 112, lid 2 en 3: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine

B9-0312/2021

[2021/2706(RSP)]

71 • Vrouwen in de politiek - bestrijding van onlinemisbruik

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2704(RSP)]

48 À • Bevordering van gendergelijkheid in onderwijs en loopbanen op het gebied van
wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM)

Verslag: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

Verslag over de bevordering van gendergelijkheid in onderwijs en loopbanen op het
gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM)

[2019/2164(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
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