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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      Tulemuste teatavaks tegemine

 

09.15 - 11.30     Arutelud
 

Ühisarutelu – Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika

kõrge esindaja avaldused
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09.00 Tulemuste teatavaks tegemine

09.15 - 11.30 Arutelud

10.30 - 11.45 Esimene hääletusvoor

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

22.15 Tulemuste teatavaks tegemine

11 • COVID-19 kriisi välispoliitilised tagajärjed

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge
esindaja avaldus

[2020/2646(RSP)]

5 À • Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku seadus ja ELi vajadus
kaitsta Hongkongi laialdast autonoomiat

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge
esindaja avaldus

[2020/2665(RSP)]

98 • ELi reaktsioon Jordani Läänekalda alade võimalikule annekteerimisele Iisraeli
poolt

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge
esindaja avaldus

[2020/2687(RSP)]

9 • Võitlus desinformatsioonikampaaniate vastu koroonaviiruse kriisi ajal ja mõju
väljendusvabadusele

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2635(RSP)]



Ühisarutelu – Järgmiste raportite lühitutvustus:

 

10.30 - 11.45     Esimene hääletusvoor

2 2Neljapäev, 18. juuni 2020

653.260/OJ 653.260/OJ

40 À • Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni
asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale,
mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta juuni tippkohtumise eel

Raport: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni
asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis
käsitleb idapartnerlust 2020. aasta juuni tippkohtumise eel

[2019/2209(INI)]

Väliskomisjon

19 À • Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni
asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale,
mis käsitleb Lääne-Balkani riike 2020. aasta tippkohtumise eel

Raport: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni
asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis
käsitleb Lääne-Balkani riike 2020. aasta tippkohtumise eel

[2019/2210(INI)]

Väliskomisjon

63 • Lõpphääletused

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

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

[2020/2023(INI)]

Väliskomisjon

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

10 À - Euroopa tulevikku käsitlev konverents

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0170/2020, B9-0179/2020

[2020/2657(RSP)]

65 • Muudatusettepanekute hääletamine

45 À - Konkurentsipoliitika – 2019. aasta aruanne

Raport: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

[2019/2131(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon



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
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66 • Muudatusettepanekute hääletamine

121 • Pangandusliit – 2019. aasta aruanne

Raport: Pedro Marques (A9-0026/2020)
Raport pangandusliidu kohta – 2019. aasta aruanne
[2019/2130(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon

123 • 2021. aasta eelarve koostamise üldsuunised – III jagu

Raport: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Raport 2021. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon
[2019/2213(BUD)]
Eelarvekomisjon

6 À • COVID-19 puhangu järgne olukord Schengeni alal

Suuliselt vastatavad küsimused

Juan Fernando López Aguilar (O-000037/2020 - B9-0010/20)
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Nõukogu
Olukord Schengeni alal pärast COVID-19 puhangut

Juan Fernando López Aguilar (O-000038/2020 - B9-0011/20)
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Komisjon
Olukord Schengeni alal pärast COVID-19 puhangut

[2020/2640(RSP)]

3 À • Piiriüleste ja hooajatöötajate kaitse Euroopas seoses COVID-19 kriisiga

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2664(RSP)]

84 • Lõpphääletused

7 À • ELi puuetega inimeste strateegia pärast 2020. aastat

Resolutsiooni ettepanekud

[2019/2975(RSP)]



4 4Neljapäev, 18. juuni 2020

653.260/OJ 653.260/OJ

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)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 seoses kohandustega COVID-19
pandeemiale reageerimiseks

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

Majandus- ja rahanduskomisjon

45 À • Konkurentsipoliitika – 2019. aasta aruanne

Raport: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

Raport konkurentsipoliitika 2019. aasta aruande kohta

[2019/2131(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

88 À • Maksuküsimuste allkomisjoni moodustamine

[2020/2681(RSO)]

Otsuse ettepanek vastavalt kodukorra artiklitele 206 ja 212

87 À • Vähktõvevastase võitluse erikomisjoni moodustamine ning selle vastutusalad,
liikmete arv ja ametiaeg

[2020/2682(RSO)]

Otsuse ettepanek vastavalt kodukorra artiklile 207

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

[2020/2683(RSO)]

Otsuse ettepanek vastavalt kodukorra artiklile 207

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

[2020/2684(RSO)]

Otsuse ettepanek vastavalt kodukorra artiklile 207

72 • Muudatusettepanekute hääletamine

128 • Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekutele – Uurimismenetluse uuesti
alustamine Tšehhi Vabariigi peaministri suhtes seoses ELi rahaliste vahendite
väärkasutamise ja võimaliku huvide konfliktiga

19 À - Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb Lääne-Balkani riike 2020. aasta
tippkohtumise eel

Raport: Tonino Picula (A9-0091/2020)

[2019/2210(INI)]

Väliskomisjon

118 • Muudetusettepanekud resolutsiooni ettepanekutele – Turism ja transport 2020.
aastal ja pärast seda



22.15      Tulemuste teatavaks tegemine
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