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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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Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine

(kodukorra artikkel 144)

 

12.00 - 14.00     HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
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09.00 - 11.50 Arutelud

12.00 - 14.00 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 16.00 Arutelud

15 À • Majandus- ja rahaliidu institutsioonid ja asutused: huvide konflikti ennetamine
pärast avalikus sektoris töötamist

Suuliselt vastatav küsimus

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Majandus- ja rahanduskomisjon
Komisjon
Majandus- ja rahaliidu institutsioonid ja asutused: huvide konflikti ennetamine pärast avalikus sektoris
töötamist

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, eelkõige väljendusvabadus

RC B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020,
B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigeeria, eelkõige hiljutised terrorirünnakud

RC B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020,
B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

21 • Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte
rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)

63 À - Olukord Venezuelas pärast rahvuskogu uue eestseisuse ja juhatuse ebaseaduslikke valimisi
(parlamentaarne riigipööre)

Resolutsiooni ettepanekud

RC B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020,
B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised seoses Poola ja Ungariga

Resolutsiooni ettepanek

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]
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14 À - Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni COP15 (Kunming 2020)

Resolutsiooni ettepanek

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Euroopa Ombudsmani tegevus 2018. aastal

Raport: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Petitsioonikomisjon

15 À - Majandus- ja rahaliidu institutsioonid ja asutused: huvide konflikti ennetamine pärast avalikus
sektoris töötamist

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • 3D-prinditud ebaseaduslikud esemed

Suuliselt vastatav küsimus

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Õiguskomisjon
Komisjon
3D-prinditud (ebaseaduslikud) esemed

[2019/2964(RSP)]
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