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Dinsdag 5 oktober 2021



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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09:00 - 13:00     Debatten

 

13:00 - 14:15     Eerste stemming
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09:00 - 13:00 Debatten

13:00 - 14:15 Eerste stemming

15:00 - 20:00 Debatten

16:30 Bekendmaking van de uitslag

20:00 - 21:15 Tweede stemming

20:30 - 23:00 Debatten

45 À • De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS

Verslag: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Verslag over de toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS

[2021/2038(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

53 À • De situatie in Belarus een jaar na het begin van de demonstraties en het
gewelddadige neerslaan ervan

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

[2021/2881(RSP)]

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

116 • Stemming over voorlopig akkoord

30 À«««I - Milieu: de Aarhus-verordening

Verslag: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende
de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak
bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire
instellingen en organen

[COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

(Debat: 19/05/2021, stemming: 20/05/2021)

117 • Enkele stemming

154 À - Voorstel tot instelling van een delegatie in de Parlementaire Vergadering EU-VK en tot vaststelling
van het aantal leden

B9-0479/2021

[2021/2917(RSO)]
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28 ««« - Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Groenland en Denemarken

Aanbeveling: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese
Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie enerzijds en de
regering van Groenland en de regering van Denemarken anderzijds, en het bijbehorende uitvoeringsprotocol

[COM(2021)0072 -  - 06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)]

Commissie visserij

27 - Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Groenland en Denemarken (resolutie)

Verslag: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de
sluiting, namens de Europese Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de
Europese Unie enerzijds en de regering van Groenland en de regering van Denemarken anderzijds, en het
bijbehorende uitvoeringsprotocol

[2021/0037M(NLE)]

Commissie visserij

74 - Voorstel tot herbenoeming van Julia Laffranque tot lid van het bij artikel 255 VWEU ingestelde
comité

B9-0478/2021

[2021/2171(INS)]

107 - Benoeming van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

Verslag: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

Verslag over de voordracht voor de benoeming van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten
en markten (ESMA)

[N9-0058/2021 - C9-0369/2021 - 2021/0902(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

103 « - Tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer
van bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden

Verslag: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende tijdelijke schorsing van de autonome
rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de
Canarische Eilanden

[COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS)]

Commissie regionale ontwikkeling

121 • Stemming over amendementen

122 • De rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in ontwikkelingslanden,
in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030

Verslag: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
[2020/2274(INI)]
Commissie ontwikkelingssamenwerking

123 • Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties
in strafzaken

Verslag: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
[2020/2016(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

125 • KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - De gevolgen van intiem partnergeweld
en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen



 

15:00 - 20:00     Debatten

3 3Dinsdag 5 oktober 2021

698.067/OJ 698.067/OJ

126 • EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 – Volgende stappen op weg naar “Vision Zero”

Verslag: Elena Kountoura (A9-0211/2021)
[2021/2014(INI)]
Commissie vervoer en toerisme

127 • Herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee: evaluatie en volgende stappen

Verslag: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
[2019/2178(INI)]
Commissie visserij

151 • EU-autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op
gezondheidsgebied: zorgen voor een gecoördineerde EU-aanpak van toekomstige
gezondheidscrises en de rol van het Europees Parlement daabij

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2021/2916(RSP)]

54 À • Uitvoering van de EU-trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

Verslag: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Verslag over de uitvoering van de EU-trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in
Turkije

[2020/2045(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Commissie ontwikkelingssamenwerking

Begrotingscommissie

46 À • Stand van de cyberdefensievermogens van de EU

Verslag: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Verslag over de stand van de cyberdefensievermogens van de EU

[2020/2256(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

108 À • De humanitaire situatie in Tigray

Verklaring van de Commissie

[2021/2902(RSP)]

14 À • Het noordpoolgebied: kansen, zorgen en veiligheidsuitdagingen

Verslag: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Verslag over het noordpoolgebied: kansen, zorgen en veiligheidsuitdagingen

[2020/2112(INI)]

Commissie buitenlandse zaken



16:30      Bekendmaking van de uitslag

 

20:00 - 21:15     Tweede stemming
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118 • Eindstemming

55 À - De rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in ontwikkelingslanden,
in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030

Verslag: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

[2020/2274(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

48 À - Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties
in strafzaken

Verslag: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

[2020/2016(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

47 À - De gevolgen van intiem partnergeweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen

Verslag: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

[2019/2166(INI)]

Commissie juridische zaken

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

50 À - EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 – Volgende stappen op weg naar “Vision Zero”

Verslag: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

[2021/2014(INI)]

Commissie vervoer en toerisme

42 À - Herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee: evaluatie en volgende stappen

Verslag: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

[2019/2178(INI)]

Commissie visserij

101 À - Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3: Werkzame stoffen, waaronder chloortoluron en
difenoconazool

B9-0481/2021

[2021/2869(RSP)]

102 À - Bezwaar op grond van artikel 113, lid 3: Technische screeningcriteria om de voorwaarden te bepalen
waaronder een specifieke economische activiteit kan worden aangemerkt als substantieel bijdragend
aan de mitigatie van klimaatverandering of de adaptatie aan klimaatverandering, en om uit te maken
of die economische activiteit niet ernstig afbreuk doet aan een van de andere milieudoelstellingen

B9-0476/2021, B9-0477/2021

[2021/2753(DEA)]

119 • Stemming over amendementen

120 • De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS

Verslag: Tonino Picula (A9-0250/2021)
[2021/2038(INI)]
Commissie buitenlandse zaken



20:30 - 23:00     Debatten
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51 • Tijd om de maatregelen van de Unie voor de toeristische sector in Europa te
evalueren nu het einde van het zomerseizoen nadert

Mondelinge vraag

Karima Delli (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Commissie vervoer en toerisme
Commissie
Tijd om de maatregelen van de Unie voor de toeristische sector in Europa te evalueren nu het einde van
het zomerseizoen nadert

[2021/2816(RSP)]

41 • Desinformatie en de rol van sociale platforms

Mondelinge vraag

Raphaël Glucksmann (O-000060/2021 - B9-0038/21)
Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met
inbegrip van desinformatie
Commissie
Desinformatie en de rol van sociale platforms

[2021/2870(RSP)]
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