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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 - 10.15 Esimene hääletusvoor

09.15 - 11.00 Arutelu

13.30 Tulemuste teatavaks tegemine

13.45 - 15.00 Teine hääletusvoor

17.30 Tulemuste teatavaks tegemine

17.45 - 19.00 Kolmas hääletusvoor

21.30 Tulemuste teatavaks tegemine

77 • Lõpphääletus

103 À • Loomade kaitset liidus ja väljaspool toimuvate vedude ajal käsitleva liidu õiguse
kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni
moodustamine, selle vastutusalad, liikmete arv ja ametiaeg

[2020/2690(RSO)]

Otsuse ettepanek vastavalt kodukorra artiklile 208

75 • Muudatusettepanekute hääletamine

16 À« - Maksustamisalane halduskoostöö ning teatavate maksustamisalase teabe esitamise ja vahetamise
tähtaegade edasilükkamine COVID-19 pandeemia tõttu

Raport:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)

50 À«««I - Määruse (EL) nr 1305/2013 muutmine seoses erimeetmetega erakorralise ajutise toetuse andmiseks
EAFRD raames COVID-19 puhangule reageerimiseks

Raport: Norbert Lins

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)

55 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

Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)

119 • Muudatusettepanekute esimene osa resolutsiooni ettepanekutele – George Floydi
surmale järgnenud rassismivastased meeleavaldused
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102 • Maa hõivamine ja raadamine Amazonase piirkonnas

Komisjoni avaldus

[2020/2689(RSP)]

113 • Muudatusettepanekute hääletamine

124 • Muudatusettepanekute teine osa resolutsiooni ettepanekutele – George Floydi surmale järgnenud
rassismivastased meeleavaldused

125 • Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekutele – Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku
julgeoleku seadus ja ELi vajadus kohta kaitsta Hongkongi laialdast autonoomiat

126 • 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)
[2019/2209(INI)]
Väliskomisjon

110 • Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekutele – Olukord Schengeni alal pärast COVID-19
puhangut

111 • Muudetusettepanekud resolutsiooni ettepanekutele – Piiriüleste ja hooajatöötajate kaitse Euroopas
seoses COVID-19 kriisiga

80 • Lõpphääletused

89 À - Uurimismenetluse uuesti alustamine Tšehhi Vabariigi peaministri suhtes seoses ELi rahaliste
vahendite väärkasutamise ja võimaliku huvide konfliktiga

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0192/2020

[2019/2987(RSP)]

(Arutelu: 15/01/2020)

44 À - Pangandusliit – 2019. aasta aruanne

Raport: Pedro Marques (A9-0026/2020)

Raport pangandusliidu kohta – 2019. aasta aruanne

[2019/2130(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon
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33 À - 2021. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu

Raport: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Raport 2021. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon

[2019/2213(BUD)]

Eelarvekomisjon

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)

[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)

[2019/2210(INI)]

Väliskomisjon

4 À - Turism ja transport 2020. aastal ja pärast seda

Resolutsiooni ettepanekud

RC B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020,
B9-0182/2020, B9-0184/2020

[2020/2649(RSP)]

16 À« - Maksustamisalane halduskoostöö ning teatavate maksustamisalase teabe esitamise ja vahetamise
tähtaegade edasilükkamine COVID-19 pandeemia tõttu

Raport:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)

50 À«««I - Määruse (EL) nr 1305/2013 muutmine seoses erimeetmetega erakorralise ajutise toetuse andmiseks
EAFRD raames COVID-19 puhangule reageerimiseks

Raport: Norbert Lins

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)

55 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

Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)
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90 À - George Floydi surmale järgnenud rassismivastased meeleavaldused

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020

[2020/2685(RSP)]

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

Resolutsiooni ettepanekud

RC B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020,
B9-0181/2020, B9-0193/2020

[2020/2665(RSP)]

6 À - COVID-19 puhangu järgne olukord Schengeni alal

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0165/2020

[2020/2640(RSP)]

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

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0172/2020

[2020/2664(RSP)]
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