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Menetluste selgitus
 

Parlament hääletab täiskogule esitatud tekstide üle järgmises järjekorras, kui ta ei otsusta teisiti:
 

À = Tähtajad    ´ = Tähtajad vastavalt vajadusele    6 = Veel vastu võtmata tekst, kuupäevad vajaduse korral

1. Kolmas lugemine

- Seadusandlik tavamenetlus («««III)
ühise teksti vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus

2. Nõusolek

- Nõusolekumenetlus («««)
kui aluslepingute kohaselt on nõusoleku andmise otsuse vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks nõutav Euroopa Parlamendi
koosseisu häälteenamus

3. Teine lugemine

- Seadusandlik tavamenetlus («««II)
nõukogu seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks on nõutav Euroopa Parlamendi koosseisu häälteenamus;
nõukogu seisukoha heakskiitmiseks on nõutav antud häälte enamus

4. Euroopa Parlamendi kodukord

- Muudatused kodukorras
muudatuste vastuvõtmiseks on nõutav Euroopa Parlamendi koosseisu häälteenamus
otsuse ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus

5. Esimene lugemine

- Seadusandlik tavamenetlus («««I)
seadusandliku ettepaneku heakskiitmiseks või muutmiseks on nõutav antud häälte enamus
seadusandliku resolutsiooni projekti vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus

6. Nõusolek

- Nõusolekumenetlus («««)
kui aluslepingute kohaselt on nõusoleku andmise otsuse vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks nõutav antud häälte enamus

7. Muud menetlused

- Nõuandemenetlus («)
seadusandliku ettepaneku heakskiitmiseks või muutmiseks on nõutav antud häälte enamus
seadusandliku resolutsiooni projekti vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus

- Muud (avaldused, suuliselt vastatavad küsimused, algatusraportid, puutumatuse äravõtmine)
resolutsiooni või otsuse ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus
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Kolmapäev, 8. juuli 2020 1

14.00 1

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine 1

14.15 - 17.45 Arutelud 1

Saksamaa eesistumisaja tegevuskava tutvustus - Nõukogu ja komisjoni avaldused 1

Ühine arutelu - Euroopa Ülemkogu 19. juuni ja 17.–18. juuli 2020. aasta kohtumised 1

Euroopa Ülemkogu 19. juuni 2020. aasta kohtumise järeldused - Euroopa Ülemkogu ja komisjoni
avaldused 1

Valmistumine Euroopa Ülemkogu 17. –18. juuli 2020. aasta kohtumiseks - Euroopa Ülemkogu ja
komisjoni avaldused 1

16.30 - 17.45 1

Esimene hääletusvoor 1

Salajased hääletused 1

Helga Bergeri nimetamine kontrollikoja liikmeks  - Raport: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020) 1

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tegevdirektori ametissenimetamine  - Raport: Irene Tinagli
(A9-0132/2020) 2

Hääletus kiireloomulise menetluse kohaldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163) 2

***I (ENVI) Üleminekusätted toimetulekuks COVID-19 kriisi mõjuga (määruse (EL) 2016/1628 muutmine) 2

***I (ENVI) Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist
koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende
ravimite tarnimine 2

Tervikhääletus 2

Määruse (EL) nr 1303/2013 muutmine seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise
eraldise vahenditega  - Raport: Younous Omarjee (A9-0111/2020) 2

Määruse (EL) 2017/2454 muutmine seoses kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu  -
Raport: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020) 2

ELi laste rahvusvaheline ja riigisisene röövimine Jaapanis - Resolutsiooni ettepanek 2

Intellektipuudega inimeste ja nende perede õigused COVID-19 kriisi ajal - Resolutsiooni ettepanek 2

Menetlusega seotud ettepanekute hääletused (kodukorra artikli 67 lõige 1) 2

Erinormid sõidukijuhtide lähetamiseks autovedude sektoris ja täitmise tagamise nõuded 3

Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning
sõidumeerikute abil positsioneerimine 3

Kohandamine autovedude sektoris toimunud arenguga 3

Muudatusettepanekute hääletamine 3

Direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 muutmine seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise
kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu 3

Euroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne 3

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne 3

19.00 - 21.00 Arutelud 3

Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud
hiljutised arengud - Nõukogu ja komisjoni avaldused 3

ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi - Nõukogu ja komisjoni avaldused 3

20.00 4

Tulemuste teatavaks tegemine 4
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20.30 - 21.45 4

Teine hääletusvoor 4

Muudatusettepanekute hääletamine 4

Erinormid sõidukijuhtide lähetamiseks autovedude sektoris ja täitmise tagamise nõuded  - Soovitus teisele
lugemisele: Kateřina Konečná (A9-0114/2020) 4

Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning
sõidumeerikute abil positsioneerimine  - Soovitus teisele lugemisele: Henna Virkkunen (A9-0115/2020) 4

Kohandamine autovedude sektoris toimunud arenguga  - Soovitus teisele lugemisele: Ismail Ertug
(A9-0116/2020) 4

2018. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta 4

Neljapäev, 9. juuli 2020 5

09.00 5

Tulemuste teatavaks tegemine 5

09.15 - 10.30 5

Esimene hääletusvoor 5

Muudatusettepanekute hääletamine 5

Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja
pagulaskriis 5

Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi
rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud 5

09.15 - 11.30 Arutelud 5

Ühine arutelu – Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldused 5

2019. aasta inimõiguste aruanne 5

Stabiilsus ja julgeolek Vahemere idaosas ja Türgi negatiivne roll 5

Olukord Valgevenes 5

14.15 6

Tulemuste teatavaks tegemine 6

14.30 - 15.45 6

Teine hääletusvoor 6

Muudatusettepanekute hääletamine 6

Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad
kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu  - Raport: Loránt Vincze 6

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised 6

2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade
toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga 6

Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi 6

14.30 - 16.30 Arutelud 6

Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia - Suuliselt vastatav küsimus (O-000044/2020 - B9-0013/20) 6

Romade integratsiooniprotsessi kiirendamine Euroopas järgmise kümne aasta jooksul - Nõukogu ja komisjoni
avaldused 6

Ülevaade läbirääkimistest, mida nõukogu peab seoses määrusega liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui
liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises - Nõukogu ja komisjoni avaldused 7
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18.15 7

Tulemuste teatavaks tegemine 7

18.30 - 19.45 7

Kolmas hääletusvoor 7

Lõpphääletused 7

Direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 muutmine seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise
kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu  - Raport: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020) 7

Euroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne  - Raport: David Cormand
(A9-0081/2020) 7

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne  - Raport: Bas Eickhout
(A9-0118/2020) 7

2018. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta  - Raport: Joachim
Kuhs (A9-0103/2020) 7

Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis - Resolutsiooni ettepanekud 7

Muudatusettepanekute hääletamine 7

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: toimeained, sh flumioksasiin 8

Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – Üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine 8

ELi ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise kohta võitluseks raske
kuritegevuse ja terrorismiga 8

Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia 8

Reede, 10. juuli 2020 9

09.00 9

Tulemuste teatavaks tegemine 9

09.15 - 11.00 Arutelud 9

Srerbrenica mälestamine – 25. aastapäev - Komisjoni avaldus 9

Euroopa kultuuriline taastumine - Komisjoni avaldus 9

Ühtekuuluvuspoliitika roll COVID-19 sotsiaal-majanduslike tagajärgedega tegelemisel - Suuliselt vastatav
küsimus (O-000035/2020 - B9-0012/20) 9

09.45 - 11.00 9

Esimene hääletusvoor 9

Lõpphääletused 9

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised  - Raport: José Gusmão (A9-0124/2020) 9

2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise
jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga  - Raport: Monika Hohlmeier
(A9-0127/2020) 10

Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal, et jätkata humanitaarabi andmist Türgis
asuvatele pagulastele  - Raport: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020) 10

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: kroomtrioksiidi teatavad kasutusalad 10

Vastuväide kodukorra artiki 112 lõigete 2 ja 3 alusel: toimeained, sh flumioksasiin 10

Terviklik Euroopa lähenemine energia salvestamisele  - Raport: Claudia Gamon (A9-0130/2020) 10

Üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine - Resolutsiooni ettepanekud 10

Muudatusettepanekute hääletamine 10

Üleminekusätted COVID-19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine) 10

***I (ENVI) Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist
koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende
ravimite tarnimine 10
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13.30 11

Tulemuste teatavaks tegemine 11

14.15 - 15.30 11

Teine hääletusvoor 11

Lõpphääletused 11

Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise kohta
võitluseks raske kuritegevuse ja terrorismiga  - Raport: Annalisa Tardino (A9-0131/2020) 11

Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia - Resolutsiooni ettepanekud 11

Üleminekusätted COVID-19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine)   - Raport: 11

Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate
inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite
tarnimine  - Raport: 11

Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud
hiljutised arengud - Resolutsiooni ettepanekud 11

ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi - Resolutsiooni ettepanekud 11

18.00 12

Tulemuste teatavaks tegemine 12

Kõneaeg (kodukorra artikkel 171) 14

Tähtajad 15



Kolmapäev, 8. juuli 2020

 

 

14.00 

 

14.15 - 17.45     Arutelud

 
Ühine arutelu - Euroopa Ülemkogu 19. juuni ja 17.–18. juuli 2020. aasta kohtumised

 
Ühise arutelu lõpp

 

16.30 - 17.45
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14.00 Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

14.15 - 17.45 Arutelud

16.30 - 17.45 Esimene hääletusvoor

19.00 - 21.00 Arutelud

20.00 Tulemuste teatavaks tegemine

20.30 - 21.45 Teine hääletusvoor

85 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

15 • Saksamaa eesistumisaja tegevuskava tutvustus

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2667(RSP)]

17 • Euroopa Ülemkogu 19. juuni 2020. aasta kohtumise järeldused

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused

[2020/2669(RSP)]

90 • Valmistumine Euroopa Ülemkogu 17. –18. juuli 2020. aasta kohtumiseks

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused

[2020/2704(RSP)]

124 • Esimene hääletusvoor

54 • Salajased hääletused

4 - Helga Bergeri nimetamine kontrollikoja liikmeks

Raport: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

Raport ettepaneku kohta nimetada Helga Berger kontrollikoja liikmeks

[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]

Eelarvekontrollikomisjon
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50 - Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tegevdirektori ametissenimetamine

Raport: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektor

[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

56 • Hääletus kiireloomulise menetluse kohaldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163)

59 • ***I (ENVI) Üleminekusätted toimetulekuks COVID-19 kriisi mõjuga (määruse (EL) 2016/1628
muutmine)

COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)

140 • ***I (ENVI) Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist
koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning
nende ravimite tarnimine

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)

57 • Tervikhääletus

30 «««I - Määruse (EL) nr 1303/2013 muutmine seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud
sihtotstarbelise eraldise vahenditega

Raport: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust
(EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega

[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]

Regionaalarengukomisjon

25 « - Määruse (EL) 2017/2454 muutmine seoses kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise
tõttu

Raport: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2454 seoses
kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu

[COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

16 - ELi laste rahvusvaheline ja riigisisene röövimine Jaapanis

Resolutsiooni ettepanek

B9-0205/2020

[2020/2621(RSP)]

Kodukorra artikkel 227

36 - Intellektipuudega inimeste ja nende perede õigused COVID-19 kriisi ajal

Resolutsiooni ettepanek

B9-0204/2020

[2020/2680(RSP)]

Kodukorra artikkel 227

110 • Menetlusega seotud ettepanekute hääletused (kodukorra artikli 67 lõige 1)



 

19.00 - 21.00     Arutelud
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61 • Erinormid sõidukijuhtide lähetamiseks autovedude sektoris ja täitmise tagamise nõuded

Soovitus teisele lugemisele: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon

66 • Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning
sõidumeerikute abil positsioneerimine

Soovitus teisele lugemisele: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon

114 • Kohandamine autovedude sektoris toimunud arenguga

Soovitus teisele lugemisele: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon

58 • Muudatusettepanekute hääletamine

107 • Direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 muutmine seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise
kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu

Raport: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon

74 • Euroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne

Raport: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Eelarvekomisjon

75 • Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne

Raport: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Eelarvekontrollikomisjonl

44 À • Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks –
komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2686(RSP)]

48 À • ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2691(RSP)]



20.00 

 

20.30 - 21.45
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127 • Tulemuste teatavaks tegemine

125 • Teine hääletusvoor

67 • Muudatusettepanekute hääletamine

121 À«««II - Erinormid sõidukijuhtide lähetamiseks autovedude sektoris ja täitmise tagamise nõuded

Soovitus teisele lugemisele: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL
sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid ning muudetakse direktiivi
2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012

[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]

Transpordi- ja turismikomisjon

122 À«««II - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning
sõidumeerikute abil positsioneerimine

Soovitus teisele lugemisele: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja
iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide
miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas

[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]

Transpordi- ja turismikomisjon

123 À«««II - Kohandamine autovedude sektoris toimunud arenguga

Soovitus teisele lugemisele: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja
(EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga

[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]

Transpordi- ja turismikomisjon

76 • 2018. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta

Raport: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Eelarvekontrollikomisjon



Neljapäev, 9. juuli 2020

 

 

09.00 

 

09.15 - 10.30

 

09.15 - 11.30     Arutelud
 

Ühine arutelu – Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika

kõrge esindaja avaldused
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09.00 Tulemuste teatavaks tegemine

09.15 - 10.30 Esimene hääletusvoor

09.15 - 11.30 Arutelud

14.15 Tulemuste teatavaks tegemine

14.30 - 15.45 Teine hääletusvoor

14.30 - 16.30 Arutelud

18.15 Tulemuste teatavaks tegemine

18.30 - 19.45 Kolmas hääletusvoor

135 • Tulemuste teatavaks tegemine

126 • Esimene hääletusvoor

108 • Muudatusettepanekute hääletamine

109 • Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja
pagulaskriis

82 • Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi
rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud

Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2686(RSP)]

42 • 2019. aasta inimõiguste aruanne

[2020/2688(RSP)]

93 • Stabiilsus ja julgeolek Vahemere idaosas ja Türgi negatiivne roll

[2020/2706(RSP)]

94 • Olukord Valgevenes

[2020/2707(RSP)]



14.15 

 

14.30 - 15.45

 

14.30 - 16.30     Arutelud
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128 • Tulemuste teatavaks tegemine

129 • Teine hääletusvoor

65 • Muudatusettepanekute hääletamine

28 À«««I - Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis
käsitlevad kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu

Raport: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Põhiseaduskomisjon

(Hääletus: 19/06/2020)

102 À • Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

Raport: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

103 À • 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade
toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Eelarvekomisjon

100 • Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19
kriisi

Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2691(RSP)]

96 À • Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia

Suuliselt vastatav küsimus

Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja
Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Komisjon
Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia

[2020/2531(RSP)]

Fraktsioonide sõnavõtuvoor

47 • Romade integratsiooniprotsessi kiirendamine Euroopas järgmise kümne aasta
jooksul

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2692(RSP)]



 

18.15 

 

18.30 - 19.45
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106 • Ülevaade läbirääkimistest, mida nõukogu peab seoses määrusega liidu eelarve
kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi
toimimises

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2709(RSP)]

130 • Tulemuste teatavaks tegemine

131 • Kolmas hääletusvoor

72 • Lõpphääletused

24 À« - Direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 muutmine seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise
kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu

Raport: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse direktiive (EL) 2017/2455 ja (EL)
2019/1995 seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu

[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

26 À - Euroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne

Raport: David Cormand (A9-0081/2020)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kohta – 2019. aasta aruanne

[2019/2126(INI)]

Eelarvekomisjon

9 À - Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne

Raport: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli kohta – 2018. aasta aruanne

[2019/2127(INI)]

Eelarvekontrollikomisjon

8 À - 2018. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta

Raport: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Raport, mis käsitleb 2018. aasta aruannet Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse
kohta

[2019/2128(INI)]

Eelarvekontrollikomisjon

97 À - Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis

Resolutsiooni ettepanekud

RC B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020

[2019/2952(RSP)]

(Arutelu: 18/12/2019)

81 • Muudatusettepanekute hääletamine
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78 À • Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: toimeained, sh flumioksasiin

[2020/2671(RSP)]

80 • Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – Üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine

Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2549(RSP)]
(Arutelu: 10/02/2020)

101 À • ELi ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise kohta
võitluseks raske kuritegevuse ja terrorismiga

Raport: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

116 • Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia



Reede, 10. juuli 2020

 

 

09.00 

 

09.15 - 11.00     Arutelud

 

09.45 - 11.00
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09.00 Tulemuste teatavaks tegemine

09.15 - 11.00 Arutelud

09.45 - 11.00 Esimene hääletusvoor

13.30 Tulemuste teatavaks tegemine

14.15 - 15.30 Teine hääletusvoor

18.00 Tulemuste teatavaks tegemine

137 • Tulemuste teatavaks tegemine

91 • Srerbrenica mälestamine – 25. aastapäev

Komisjoni avaldus

[2020/2705(RSP)]

Fraktsioonide sõnavõtuvoor

95 À • Euroopa kultuuriline taastumine

Komisjoni avaldus

[2020/2708(RSP)]

Hääletus toimub septembris.

39 • Ühtekuuluvuspoliitika roll COVID-19 sotsiaal-majanduslike tagajärgedega
tegelemisel

Suuliselt vastatav küsimus

Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Regionaalarengukomisjon
Komisjon
Ühtekuuluvuspoliitika roll COVID-19 sotsiaal-majanduslike tagajärgedega tegelemisel

[2020/2644(RSP)]

132 • Esimene hääletusvoor

98 • Lõpphääletused

49 À« - Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

Raport: José Gusmão (A9-0124/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
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53 À - 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade
toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr
5/2020 kohta – pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis
seoses Süüria kriisiga

[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]

Eelarvekomisjon

92 À - Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal, et jätkata humanitaarabi andmist
Türgis asuvatele pagulastele

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägematute kulude
varu kasutuselevõtmise kohta 2020. aastal, et jätkata Türgis pagulastele humanitaarabi andmist

[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]

Eelarvekomisjon

45 À - Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: kroomtrioksiidi teatavad kasutusalad

B9-0202/2020

[2020/2670(RSP)]

46 À - Vastuväide kodukorra artiki 112 lõigete 2 ja 3 alusel: toimeained, sh flumioksasiin

B9-0203/2020

[2020/2671(RSP)]

29 À - Terviklik Euroopa lähenemine energia salvestamisele

Raport: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Raport tervikliku Euroopa lähenemise kohta energia salvestamisele

[2019/2189(INI)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

37 À - Üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0122/2020, B9-0125/2020

[2020/2549(RSP)]

(Arutelu: 10/02/2020)

99 • Muudatusettepanekute hääletamine

84 • Üleminekusätted COVID-19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

141 • ***I (ENVI) Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist
koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning
nende ravimite tarnimine

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon



13.30 

 

14.15 - 15.30
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136 • Tulemuste teatavaks tegemine

133 • Teine hääletusvoor

89 • Lõpphääletused

52 À - Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise
kohta võitluseks raske kuritegevuse ja terrorismiga

Raport: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja komisjonile seoses Euroopa Liidu ja Uus-
Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimisega, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu
Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Uus-Meremaa ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub
võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga

[2020/2048(INI)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

96 À - Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0222/2020

[2020/2531(RSP)]

32 À«««I - Üleminekusätted COVID-19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine)

Raport:

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

139 À«««I - Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate
inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende
ravimite tarnimine

Raport:

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

44 À - Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava
ja muud hiljutised arengud

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0206/2020, B9-0207/2020

[2020/2686(RSP)]

48 À - ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi

Resolutsiooni ettepanekud

RC B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020,
B9-0221/2020

[2020/2691(RSP)]



18.00 
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134 • Tulemuste teatavaks tegemine



 

 
Kõneaeg (kodukorra artikkel 171) 

Tähtajad

13 13

654.272/OJ 654.272/OJ



Kõneaeg (kodukorra artikkel 171)

 
 

Kolmapäev, 8. juuli 2020

 

14.15 - 17.45

 

19.00 - 21.00

 

 

Neljapäev, 9. juuli 2020

 

09.15 - 11.30

 

14.30 - 16.30

 

 

Reede, 10. juuli 2020

 

09.15 - 11.00
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Euroopa Ülemkogu eesistuja (koos vastustega) :15'

Nõukogu (koos vastustega) :15'

Komisjon (koos vastustega) :30'

Parlamendiliikmed :90'

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Nõukogu (koos vastustega) :20'

Komisjon (koos vastustega) :20'

Parlamendiliikmed :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'

Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega) :15'

Parlamendiliikmed :90'

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Nõukogu (koos vastustega) :20'

Komisjon (koos vastustega) :25'

Koostaja (komisjon) :5'

Parlamendiliikmed :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'

Komisjon (koos vastustega) :25'

Koostaja (komisjon) :5'

Parlamendiliikmed :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'



Tähtajad

 
 

Kolmapäev, 8. juuli 2020

 

 

Neljapäev, 9. juuli 2020
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44 À • Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja
muud hiljutised arengud - Nõukogu ja komisjoni avaldused

- Resolutsiooni ettepanekud Kolmapäev, 1. juuli kell 13.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni
ühisettepanekud

Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta Esmaspäev, 6. juuli kell 20.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Teisipäev, 7. juuli kell 12.00

48 À • ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi - Nõukogu ja komisjoni avaldused

- Resolutsiooni ettepanekud Esmaspäev, 6. juuli kell 13.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni
ühisettepanekud

Teisipäev, 7. juuli kell 13.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta Teisipäev, 7. juuli kell 14.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Teisipäev, 7. juuli kell 19.00

121 À • Erinormid sõidukijuhtide lähetamiseks autovedude sektoris ja täitmise tagamise nõuded  - Soovitus teisele
lugemisele: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

- Muudatusettepanekud; tagasilükkamine Kolmapäev, 1. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

122 À • Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning
sõidumeerikute abil positsioneerimine  - Soovitus teisele lugemisele: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

- Muudatusettepanekud; tagasilükkamine Kolmapäev, 1. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

123 À • Kohandamine autovedude sektoris toimunud arenguga  - Soovitus teisele lugemisele: Ismail Ertug
(A9-0116/2020)

- Muudatusettepanekud; tagasilükkamine Kolmapäev, 1. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

28 À • Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad
kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu  - Raport: Loránt Vincze

- Muudatusettepanekud; tagasilükkamine Esmaspäev, 6. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

102 À • Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

- Muudatusettepanekud Reede, 3. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

103 À • 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade
toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga

- Muudatusettepanekud Reede, 3. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00
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96 À • Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia - Suuliselt vastatav küsimus (O-000044/2020 - B9-0013/20)

- Resolutsiooni ettepanekud Esmaspäev, 6. juuli kell 13.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni
ühisettepanekud

Teisipäev, 7. juuli kell 13.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta Teisipäev, 7. juuli kell 14.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Teisipäev, 7. juuli kell 19.00

24 À • Direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 muutmine seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise
kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu  - Raport: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

- Muudatusettepanekud Reede, 3. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

26 À • Euroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne  - Raport: David Cormand
(A9-0081/2020)

- Muudatusettepanekud Kolmapäev, 1. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

9 À • Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne  - Raport: Bas Eickhout
(A9-0118/2020)

- Muudatusettepanekud Kolmapäev, 1. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

8 À • 2018. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta  - Raport:
Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

- Muudatusettepanekud Kolmapäev, 1. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

97 À • Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis - Resolutsiooni ettepanekud

- Resolutsiooni ettepanekud Esmaspäev, 6. juuli kell 13.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni
ühisettepanekud

Teisipäev, 7. juuli kell 13.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta Teisipäev, 7. juuli kell 14.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Teisipäev, 7. juuli kell 19.00

78 À • Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: toimeained, sh flumioksasiin

- Muudatusettepanekud Kolmapäev, 1. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

101 À • ELi ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise kohta võitluseks
raske kuritegevuse ja terrorismiga

- Muudatusettepanekud Esmaspäev, 6. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00



Reede, 10. juuli 2020
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95 À • Euroopa kultuuriline taastumine - Komisjoni avaldus

- Resolutsiooni ettepanek Kolmapäev, 9. september kell 13.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni
ühisettepanekud

Esmaspäev, 14. september kell 19.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta Esmaspäev, 14. september kell 20.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Teisipäev, 15. september kell 12.00

49 À • Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised  - Raport: José Gusmão (A9-0124/2020)

- Muudatusettepanekud Reede, 3. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

53 À • 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise
jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga  - Raport: Monika Hohlmeier
(A9-0127/2020)

- Muudatusettepanekud Reede, 3. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

92 À • Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal, et jätkata humanitaarabi andmist Türgis
asuvatele pagulastele  - Raport: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

- Muudatusettepanekud Reede, 3. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

45 À • Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: kroomtrioksiidi teatavad kasutusalad

- Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekud Kolmapäev, 1. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

46 À • Vastuväide kodukorra artiki 112 lõigete 2 ja 3 alusel: toimeained, sh flumioksasiin

- Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekud Kolmapäev, 1. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

29 À • Terviklik Euroopa lähenemine energia salvestamisele  - Raport: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

- Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget;
alternatiivsed resolutsiooni ettepanekud

Kolmapäev, 1. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Teisipäev, 7. juuli kell 12.00

37 À • Üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine - Resolutsiooni ettepanekud

- Resolutsiooni ettepanekud Kolmapäev, 1. juuli kell 13.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni
ühisettepanekud

Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta Esmaspäev, 6. juuli kell 20.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Teisipäev, 7. juuli kell 12.00

52 À • Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise kohta
võitluseks raske kuritegevuse ja terrorismiga  - Raport: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

- Muudatusettepanekud Esmaspäev, 6. juuli kell 13.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Esmaspäev, 6. juuli kell 19.00

32 À • Üleminekusätted COVID-19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine)   - Raport:

- Muudatusettepanekud; tagasilükkamine Kolmapäev, 8. juuli kell 19.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Neljapäev, 9. juuli kell 12.00
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139 À • Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate
inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite
tarnimine  - Raport:

- Muudatusettepanekud; tagasilükkamine Kolmapäev, 8. juuli kell 19.00

- Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused Neljapäev, 9. juuli kell 12.00
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