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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 7 oktober 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

16:30 Bekendmaking van de uitslag

97 À«««I • Asielagentschap van de Europese Unie

Verslag: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
inzake het Asielagentschap van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU)
nr. 439/2010

[COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

De stemming vindt tijdens een volgende vergaderperiode plaats

111 À • De mensenrechtensituatie in Myanmar, waaronder de situatie van religieuze en
etnische groepen

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021,
B9-0505/2021, B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]

112 À • De zaak Paul Rusesabagina in Rwanda

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021,
B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À • De abortuswet in Texas, VS

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021,
B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]



09:45 - 11:00     Eerste stemming

 

13:00      Bekendmaking van de uitslag

 

13:45 - 15:00     Tweede stemming
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140 • Eindstemming

43 À - Bankenunie - jaarverslag 2020

Verslag: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

[2020/2122(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

44 À - Hervorming van het EU-beleid inzake schadelijke belastingpraktijken (met inbegrip van de
hervorming van de Groep gedragscode)

Verslag: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

[2020/2258(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

141 • Stemming over amendementen

142 • De mensenrechtensituatie in Myanmar, waaronder de situatie van religieuze en etnische groepen

Ontwerpresoluties
[2021/2905(RSP)]

143 • De zaak Paul Rusesabagina in Rwanda

Ontwerpresoluties
[2021/2906(RSP)]

144 • De abortuswet in Texas, VS

Ontwerpresoluties
[2021/2910(RSP)]

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

Ontwerpresoluties
[2021/2881(RSP)]

146 • De humanitaire situatie in Tigray

Ontwerpresoluties
[2021/2902(RSP)]

147 • Eindstemming

111 À - De mensenrechtensituatie in Myanmar, waaronder de situatie van religieuze en etnische groepen

Ontwerpresoluties

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-0505/2021,
B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]



 

16:30      Bekendmaking van de uitslag
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112 À - De zaak Paul Rusesabagina in Rwanda

Ontwerpresoluties

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-0510/2021,
B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À - De abortuswet in Texas, VS

Ontwerpresoluties

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]

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

Ontwerpresoluties

RC B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021,
B9-0496/2021

[2021/2881(RSP)]

108 À - De humanitaire situatie in Tigray

Ontwerpresoluties

RC B9-0484/2021, B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-0492/2021,
B9-0493/2021, B9-0495/2021

[2021/2902(RSP)]
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