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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 - 11.00 Arutelud

09.45 - 11.00 Esimene hääletusvoor

13.30 Tulemuste teatavaks tegemine

14.15 - 15.30 Teine hääletusvoor

18.00 Tulemuste teatavaks tegemine

137 • Tulemuste teatavaks tegemine

91 • Srerbrenica mälestamine – 25. aastapäev

Komisjoni avaldus

[2020/2705(RSP)]

Fraktsioonide sõnavõtuvoor

95 À • Euroopa kultuuriline taastumine

Komisjoni avaldus

[2020/2708(RSP)]

Hääletus toimub septembris.

39 • Ühtekuuluvuspoliitika roll COVID-19 sotsiaal-majanduslike tagajärgedega
tegelemisel

Suuliselt vastatav küsimus

Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Regionaalarengukomisjon
Komisjon
Ühtekuuluvuspoliitika roll COVID-19 sotsiaal-majanduslike tagajärgedega tegelemisel

[2020/2644(RSP)]

132 • Esimene hääletusvoor

98 • Lõpphääletused

49 À« - Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

Raport: José Gusmão (A9-0124/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
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53 À - 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade
toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr
5/2020 kohta – pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis
seoses Süüria kriisiga

[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]

Eelarvekomisjon

92 À - Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal, et jätkata humanitaarabi andmist
Türgis asuvatele pagulastele

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägematute kulude
varu kasutuselevõtmise kohta 2020. aastal, et jätkata Türgis pagulastele humanitaarabi andmist

[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]

Eelarvekomisjon

45 À - Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: kroomtrioksiidi teatavad kasutusalad

B9-0202/2020

[2020/2670(RSP)]

46 À - Vastuväide kodukorra artiki 112 lõigete 2 ja 3 alusel: toimeained, sh flumioksasiin

B9-0203/2020

[2020/2671(RSP)]

29 À - Terviklik Euroopa lähenemine energia salvestamisele

Raport: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Raport tervikliku Euroopa lähenemise kohta energia salvestamisele

[2019/2189(INI)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

37 À - Üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0122/2020, B9-0125/2020

[2020/2549(RSP)]

(Arutelu: 10/02/2020)

99 • Muudatusettepanekute hääletamine

84 • Üleminekusätted COVID-19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

141 • ***I (ENVI) Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist
koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning
nende ravimite tarnimine

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
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136 • Tulemuste teatavaks tegemine

133 • Teine hääletusvoor

89 • Lõpphääletused

52 À - Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise
kohta võitluseks raske kuritegevuse ja terrorismiga

Raport: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja komisjonile seoses Euroopa Liidu ja Uus-
Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimisega, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu
Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Uus-Meremaa ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub
võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga

[2020/2048(INI)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

96 À - Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0222/2020

[2020/2531(RSP)]

32 À«««I - Üleminekusätted COVID-19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine)

Raport:

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

139 À«««I - Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate
inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende
ravimite tarnimine

Raport:

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

44 À - Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava
ja muud hiljutised arengud

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0206/2020, B9-0207/2020

[2020/2686(RSP)]

48 À - ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi

Resolutsiooni ettepanekud

RC B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020,
B9-0221/2020

[2020/2691(RSP)]
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134 • Tulemuste teatavaks tegemine
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