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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



Kolmapäev, 17. juuni 2020

 

 

15.00 

 

15.15 - 18.00     Arutelud

 
Ühine arutelu - Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks ja soovitused

läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

 
Ühise arutelu lõpp

 

16.30 - 17.45     Esimene hääletusvoor
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15.00 Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

15.15 - 18.00 Arutelud

16.30 - 17.45 Esimene hääletusvoor

19.00 - 21.00 Arutelud

20.15 Tulemuste teatavaks tegemine

20.30 - 21.45 Teine hääletusvoor

51 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

90 À • George Floydi surmale järgnenud rassismivastased meeleavaldused

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2685(RSP)]

13 • Euroopa Ülemkogu 18.–19. juuni 2020. aasta kohtumise ettevalmistamine

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2656(RSP)]

17 À • Soovitused läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri
Ühendkuningriigiga

Raport: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta

[2020/2023(INI)]

Väliskomisjon

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

56 • Puutumatust käsitlevad raportid

18 - Gunnar Becki puutumatuse äravõtmise taotlus

Raport: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

Raport Gunnar Becki puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

[2019/2154(IMM)]

Õiguskomisjon



 

19.00 - 21.00     Arutelud
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15 - Guy Verhofstadti puutumatuse äravõtmise taotlus

Raport: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

Raport Guy Verhofstadti puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

[2019/2149(IMM)]

Õiguskomisjon

93 • Menetlusega seotud ettepanek – kodukorra artikli 200 lõige 4

96 • DELI (TRAN A9-0085/2020) – ELi ja Iisraeli vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna
lennunduslepingu sõlmimine

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

107 À • Maksustamisalane halduskoostöö: teatavate tähtaegade edasilükkamine COVID-19 pandeemia tõttu

Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)

108 À • EAFRD raames erakorralise ajutise toetuse andmine COVID-19 puhangule reageerimiseks (määruse
(EL) nr 1305/2013 muutmine)

Raport: Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)

109 À • Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seotud ajutised meetmed kogumis-, kontrollimis- ja
läbivaatamisetappide tähtaegade kohta

Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)

59 • Muudatusettepanekute hääletamine

69 À • PIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020) – Soovitused läbirääkimisteks uue partnerluse üle
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

7 À - ELi puuetega inimeste strateegia pärast 2020. aastat

Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekutele

B9-0123/2020

[2019/2975(RSP)]

(Arutelu: 17/12/2019)

10 À • Euroopa tulevikku käsitlev konverents

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2657(RSP)]

2 • ELi strateegiliste sektorite kaitsmine välismaiste ülevõtmiste eest COVID-19 kriisi
järgses maailmas

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2663(RSP)]



 

20.15      Tulemuste teatavaks tegemine

 

20.30 - 21.45     Teine hääletusvoor
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4 À • Turism ja transport 2020. aastal ja pärast seda

Komisjoni avaldus

[2020/2649(RSP)]

116 • Tervikhääletus

21 ««« - Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise
protokolli (2019–2024) sõlmimine

Soovitus: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise
kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta

[08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)]

Kalanduskomisjon

22 - Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise
protokolli (2019–2024) sõlmimine (resolutsioon)

Raport: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa
Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli
(2019–2024) sõlmimise kohta

[2019/0078M(NLE)]

Kalanduskomisjon

23 ««« - Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu
rakendamise protokoll (2019–2024)

Soovitus: João Ferreira (A9-0012/2020)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise
kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta

[08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE)]

Kalanduskomisjon

25 - Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu
rakendamise protokoll (2019–2024) (resolutsioon)

Raport: João Ferreira (A9-0013/2020)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa
Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli
(2019–2024) sõlmimise kohta

[2019/0090M(NLE)]

Kalanduskomisjon

20 ««« - ELi ning São Tomé ja Príncipe vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokoll

Soovitus: Nuno Melo (A9-0001/2020)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu, milles käsitletakse São Tomé ja Príncipe
Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise
protokolli sõlmimist

[12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)]

Kalanduskomisjon
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34 ««« - ELi ja Šveitsi Konföderatsiooni leping muuta Šveitsi puhul maitsestatud liha suhtes kohaldatavaid
WTO tariifseid soodustusi (GATT 1994 artikkel XXVIII)

Soovitus: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni
vahelise kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimist seoses GATT 1994 artikli XXVIII alusel toimunud
läbirääkimistega muuta Šveitsi puhul maitsestatud liha suhtes kohaldatavaid WTO tariifseid soodustusi

[12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

8 - Müalgilise entsefalomüeliidi biomeditsiiniliste uuringute rahastamise taotlus

Resolutsiooni ettepanek

B9-0186/2020

[2020/2580(RSP)]

Kodukorra artikkel 227

32 - Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (EGF/2020/000 TA 2020 –
Tehniline abi komisjoni algatusel)

Raport: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega
Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (EGF/2020/000 TA 2020 – Tehniline abi komisjoni
algatusel)

[COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)]

Eelarvekomisjon

31 - Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Portugalile, Hispaaniale,
Itaaliale ja Austriale

Raport: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu
Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Portugalile, Hispaaniale, Itaaliale ja Austriale

[COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)]

Eelarvekomisjon

36 - 2020. aasta üleelarve paranduseelarve projekt nr 3: 2019. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üleelarve paranduseelarve projekti nr 3
kohta: 2019. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse

[07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)]

Eelarvekomisjon

35 - 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 4: ettepanek võtta kasutusele Euroopa Liidu
Solidaarsusfond abi andmiseks Portugalile, Hispaaniale, Itaaliale ja Austriale

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 4, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa
Liidu Solidaarsusfond abi andmiseks Portugalile, Hispaaniale, Itaaliale ja Austriale

[08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)]

Eelarvekomisjon

26 ««« - ELi ja Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu sõlmimine

Soovitus: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt
poolt Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

[13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)]

Transpordi- ja turismikomisjon



5 5Kolmapäev, 17. juuni 2020

653.260/OJ 653.260/OJ

41 ««« - ELi ning Moldova vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu muutmise protokoll, et võtta arvesse
Horvaatia ühinemist ELiga

Soovitus: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle
liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelist ühise lennunduspiirkonna lepingut, et võtta arvesse
Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

[07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)]

Transpordi- ja turismikomisjon

24 ««« - ELi ja Maroko vahelise Euroopa–Vahemere lennunduslepingu muutmine (Bulgaaria ja Rumeenia
ühinemine)

Soovitus: Sven Schulze (A9-0005/2020)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema
liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelist Euroopa–Vahemere lennunduslepingut muutva
protokolli sõlmimist, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

[COM(2007)0495 - C6-0330/2007 -  - 06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)]

Transpordi- ja turismikomisjon

43 ««« - ELi ning Jordaania vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping

Soovitus: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

Soovitus Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa –
Vahemere piirkonna lennunduslepingu sõlmimise kohta

[09189/2011 - C7-0122/2011 -  - 14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)]

Transpordi- ja turismikomisjon

(Hääletus: 15/11/2011)

14 ««« - ELi ja Hiina vahelise tsiviillennundusohutuse lepingu sõlmimine

Soovitus: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise
tsiviillennundusohutuse lepingu sõlmimise kohta

[14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)]

Transpordi- ja turismikomisjon

30 ««« - ELi ja Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu sõlmimine

Soovitus: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate
otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu
sõlmimise kohta

[09185/2011 - C7-0124/2011 -  - 09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)]

Transpordi- ja turismikomisjon

(Hääletus: 15/11/2011)

48 ««« - ELi ning Iisraeli vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping

Soovitus: Andor Deli (A9-0085/2020)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt
poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel
sõlmimise kohta

[13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)]

Transpordi- ja turismikomisjon

Kui menetlusega seotud ettepanek tagasi lükatakse

94 • Muudatusettepanekute hääletamine
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60 • Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekutele – Euroopa tuleviku teemaline konverents

86 À - Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot
käsitleva erikomisjoni moodustamine ning selle vastutusalad, liikmete arv ja ametiaeg

B9-0190/2020

[2020/2683(RSO)]

Otsuse ettepanek vastavalt kodukorra artiklile 207

85 À - Tehisintellekti digiajastul käsitleva erikomisjoni moodustamine ning selle vastutusalad, liikmete arv
ja ametiaeg

B9-0189/2020

[2020/2684(RSO)]

Otsuse ettepanek vastavalt kodukorra artiklile 207

42 À«««I - Määruste (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 muutmine seoses kohandustega COVID-19 pandeemiale
reageerimiseks

Raport: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]

Majandus- ja rahanduskomisjon
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