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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 - 12.30     Arutelu

 

13.00 - 14.15     Esimene hääletusvoor
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09.00 Tulemuste teatavaks tegemine

09.15 - 12.30 Arutelu

13.00 - 14.15 Esimene hääletusvoor

16.45 Tulemuste teatavaks tegemine

17.30 - 18.45 Teine hääletusvoor

37 • Liidu olukord

Komisjoni presidendi avaldus

[2020/2696(RSP)]

105 • Lõpphääletused

29 À«««I - Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi käsitleva otsuse nr 1313/2013/EL muutmine

Raport: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

35 À«««I - Laevade kütusekulu käsitlev üleilmne andmekogumissüsteem

Raport: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

49 À« - Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta

Raport: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]

Eelarvekomisjon

23 À - ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine

Raport: Sven Mikser (A9-0136/2020)

[2019/2200(INI)]

Väliskomisjon

106 • Muudatusettepanekute hääletamine

107 • Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) - Õigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse
tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine

108 • Resolutsiooni ettepanek - Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele

109 • Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - ELi hoonefondi energiatõhususe potentsiaali suurendamine
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17.30 - 18.45     Teine hääletusvoor
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110 • Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Ravimite nappus ja tekkiva probleemi lahendamine

111 • Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Raport romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate
rakendamise ja roma päritolu inimeste suhtes Euroopas levinud negatiivsete hoiakute vastu
võitlemise kohta

94 • Lõpphääletused

60 À«««I - Mootorsõidukite tüübikinnitus (tegelikus liikluses tekkivad heitkogused)

Raport: Esther de Lange (A9-0139/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust
(EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja
kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust

[COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

64 À«««I - Õiglase ülemineku fond

Raport: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase
ülemineku fond

[COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)]

Regionaalarengukomisjon

16 À - Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine

Raport: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

[2020/2003(INI)]

Väliskomisjon

112 • Muudatusettepanekute hääletamine

113 • (TRAN) - Määrus, millega kehtestatakse meetmed kestliku raudteeturu jaoks seoses COVID-19
pandeemiaga

117 • Resolutsiooni ettepanekud - Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille
keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas

118 • Resolutsiooni ettepanekud - Olukord Valgevenes

119 • Resolutsiooni ettepanekud - Olukord Venemaal ja Aleksei Navalnõi mürgitamine
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