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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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09.00 - 11.50 Arutelud

12.00 - 14.00 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 23.00 Arutelud

56 • Euroopa Ülemkogu mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva 20. veebruari 2020.
aasta erakorralise kohtumise ettevalmistused

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2538(RSP)]

14 ««« - ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine

Soovitus: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

12 À - ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine (resolutsioon)

Raport: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

13 ««« - ELi ja Vietnami vaheline investeeringute kaitse leping

Soovitus: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

24 À - ELi ja Vietnami vaheline investeeringute kaitse leping (resolutsioon)

Raport: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

66 À - Kodukorra artikli 111 kohane vastuväide: liidu ühishuviprojektide loetelu

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Kodukorra artikli 112 kohane vastuväide: plii ja selle ühendid

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]
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18 À - ELi strateegia, mille eesmärk on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Arutelu: 18/12/2019)

45 À - Automatiseeritud otsustusprotsessid ning tarbijakaitse ja kaupade ja teenuste vaba liikumise
tagamine

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

60 À - Kavandatud mandaat uue partnerluslepingu üle peetavateks läbirääkimisteks Suurbritannia ja
Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Euroopa Keskpanga 2018. aasta aruanne

Raport: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

16 À - Lemmikloomade ebaseaduslik kaubandus ELis

Resolutsiooni ettepanek

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Sotsiaalne Euroopa digimaailmas

Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 162)

[2020/2550(RSP)]

34 • Soolise võrdõiguslikkuse strateegia

Komisjoni avaldus

[2020/2515(RSP)]

26 À • ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks

Suuliselt vastatav küsimus

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Nõukogu
ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis (FADO süsteem)

Raport: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb
Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede
98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

64 • Rahapesuvastase võitluse hetkeseis ELis nn Luanda lekete valguses

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2562(RSP)]

35 • Pagulaste humanitaarolukord ELi välispiiridel

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2523(RSP)]

49 • Lastele parema interneti loomine

Komisjoni avaldus

[2020/2547(RSP)]

72 • Koroonaviirus: põhiõiguste ja Euroopa koordineeritud lähenemisviisi tagamine

Komisjoni avaldus

[2020/2565(RSP)]
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