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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 10 juni 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

37 À • Europees burgerinitiatief "End the Cage Age"

[2021/2633(RSP)]

Artikel 222, lid 8, van het Reglement

90 À • Toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus

Mondelinge vraag

Sabine Verheyen (O-000036/2021 - B9-0023/21)
Commissie cultuur en onderwijs
Commissie
Toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus

[2021/2708(RSP)]

103 À • Schending van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en gebruik van
minderjarigen door de Marokkaanse autoriteiten in de context van de
migratiecrisis in Ceuta

B9-0323/2021, RC B9-0349/2021, B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-0353/2021,
B9-0359/2021, B9-0362/2021

[2021/2747(RSP)]

104 À • Situatie in Sri Lanka, met name de arrestaties uit hoofde van de wet inzake
preventie van terrorisme

B9-0354/2021, RC B9-0355/2021, B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-0357/2021,
B9-0358/2021, B9-0361/2021, B9-0363/2021

[2021/2748(RSP)]

105 À • Het aanmerken door Rusland van Duitse ngo's als 'ongewenste organisaties' en
de opsluiting van Andrei Pivovarov

B9-0322/2021, RC B9-0347/2021, B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-0351/2021,
B9-0352/2021, B9-0360/2021

[2021/2749(RSP)]



09:45 - 11:00     Eerste stemming
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141 • Stemming over amendementen

142 • Schending van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en gebruik van minderjarigen door de
Marokkaanse autoriteiten in de context van de migratiecrisis in Ceuta

Ontwerpresoluties
[2021/2747(RSP)]

143 • Situatie in Sri Lanka, met name de arrestaties uit hoofde van de wet inzake preventie van terrorisme

Ontwerpresoluties
[2021/2748(RSP)]

144 • Het aanmerken door Rusland van Duitse ngo's als 'ongewenste organisaties' en de opsluiting van
Andrei Pivovarov

Ontwerpresoluties
[2021/2749(RSP)]

134 • Mensenrechten en politieke situatie in Cuba

Ontwerpresoluties
[2021/2745(RSP)]

136 • 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

Ontwerpresoluties
[2021/2741(RSP)]

137 • De situatie in Afghanistan

Ontwerpresoluties
[2021/2712(RSP)]

145 • Europees burgerinitiatief "End the Cage Age"

Ontwerpresoluties
[2021/2633(RSP)]

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

Verslag: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)
[2019/2164(INI)]
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

147 • Toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus

Ontwerpresoluties
[2021/2708(RSP)]

149 • Eindstemming

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

Ontwerpresoluties

B9-0305/2021

[2021/2568(RSP)]



 

13:00      Bekendmaking van de uitslag

 

13:45 - 15:00     Tweede stemming
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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

Ontwerpresoluties

B9-0317/2021, B9-0319/2021, B9-0320/2021

[2021/2711(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

Ontwerpresoluties

RC B9-0331/2021, B9-0331/2021, B9-0333/2021, B9-0334/2021, B9-0335/2021, B9-0337/2021,
B9-0338/2021

[2021/2738(RSP)]

115 • Eindstemming

103 À - Schending van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en gebruik van minderjarigen door de
Marokkaanse autoriteiten in de context van de migratiecrisis in Ceuta

Ontwerpresoluties

B9-0323/2021, RC B9-0349/2021, B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-0353/2021, B9-0359/2021,
B9-0362/2021

[2021/2747(RSP)]

104 À - Situatie in Sri Lanka, met name de arrestaties uit hoofde van de wet inzake preventie van terrorisme

Ontwerpresoluties

B9-0354/2021, RC B9-0355/2021, B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-0357/2021, B9-0358/2021,
B9-0361/2021, B9-0363/2021

[2021/2748(RSP)]

105 À - Het aanmerken door Rusland van Duitse ngo's als 'ongewenste organisaties' en de opsluiting van
Andrei Pivovarov

Ontwerpresoluties

B9-0322/2021, RC B9-0347/2021, B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-0351/2021, B9-0352/2021,
B9-0360/2021

[2021/2749(RSP)]

101 À - Mensenrechten en politieke situatie in Cuba

Ontwerpresoluties

RC B9-0341/2021, B9-0341/2021, B9-0342/2021, B9-0343/2021, B9-0345/2021, B9-0346/2021

[2021/2745(RSP)]

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

Ontwerpresoluties

RC B9-0328/2021, B9-0328/2021, B9-0330/2021, B9-0332/2021, B9-0339/2021, B9-0340/2021,
B9-0344/2021

[2021/2741(RSP)]



 

14:30 - 16:30     Debatten

 

16:30      Bekendmaking van de uitslag
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73 À - De situatie in Afghanistan

Ontwerpresoluties

B9-0321/2021, RC B9-0324/2021, B9-0324/2021, B9-0325/2021, B9-0326/2021, B9-0327/2021,
B9-0329/2021

[2021/2712(RSP)]

37 À - Europees burgerinitiatief "End the Cage Age"

Ontwerpresoluties

B9-0296/2021, B9-0302/2021

[2021/2633(RSP)]

Artikel 222, lid 8, van het Reglement

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)

[2019/2164(INI)]

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

90 À - Toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus

Ontwerpresoluties

B9-0316/2021

[2021/2708(RSP)]

64 • Autisme en inclusieve werkgelegenheid

Mondelinge vraag

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania
Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão (O-000017/2021 - B9-0017/21)
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Commissie
Autisme en inclusieve werkgelegenheid

[2020/2585(RSP)]
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