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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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17.00 - 22.30 Arutelud

19.15 - 20.30 Hääletus

1 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

39 À • ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomine

Raport: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Raport ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta

[2020/2072(INL)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

71 • Õigusriigi tingimus mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) ja taasterahastu
„NextGenerationEU“ raames

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2797(RSP)]

60 À • Õigusriik ja põhiõigused Bulgaarias

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2793(RSP)]

35 • 2021. aasta üldeelarve projekti käsitleva nõukogu seisukoha tutvustamine

[2020/2697(RSP)]

87 • Naised äriühingute juhtorganite otsustusprotsessis, sealhulgas soolise tasakaalu
parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate
juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid käsitleva direktiivi hetkeseis

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2808(RSP)]

88 À • Noortegarantii tugevdamine

Suuliselt vastatavad küsimused

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Nõukogu
Noortegarantii tugevdamine

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Komisjon
Noortegarantii tugevdamine

[2020/2764(RSP)]
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86 • Märkus: hääletused jagatakse eri hääletuste vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust

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

78 6 «««I - Raudtee ohutus- ja koostalitluseeskirjade kohaldamine La Manche’i väina tunnelis

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Transpordi- ja turismikomisjon

Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)

79 6 «««I - Otsus, millega Prantsusmaale antakse luba sõlmida La Manche’i väina tunnelit käsitlev
rahvusvaheline leping

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Transpordi- ja turismikomisjon

Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)

80 6 «««I - Mahepõllumajanduslikku tootmist käsitleva määruse (EL) 2018/848 muutmine selle
kohaldamiskuupäeva ja teatavate muude kõnealuses määruses osutatud kuupäevade osas

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)

105 • Tervikhääletus

54 «««I - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 514/2014 muutmine seoses kulukohustustest
vabastamise menetlusega

Raport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 514/2014 seoses kulukohustustest vabastamise menetlusega

[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

55 « - Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil toodetud traditsioonilisele rummile
kehtestatud kaudsed maksud

Raport: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada
Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil toodetud traditsioonilise rummi suhtes
teatavate kaudsete maksude vähendatud määra

[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]

Regionaalarengukomisjon



3 3Esmaspäev, 5. oktoober 2020

658.540/OJ 658.540/OJ

56 « - Kanaari saartel kehtiv AIEM-maks

Raport: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Kanaari saartel kohaldatava AIEM- maksu kohta

[COM(2020)0355 - 2020/0163(CNS)]

Regionaalarengukomisjon

57 « - Dokimaksusüsteemi pikendamine Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades

Raport: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsuse nr 940/2014/EL (dokimaksu
kohaldamise kohta Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades) kohaldamisaega

[COM(2020)0371 - 2020/0174(CNS)]

Regionaalarengukomisjon

58 - Paranduseelarve projekt nr 7/2020 – ajakohastatud tulud (omavahendid)

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta paranduseelarve projekti nr 7/2020
kohta – tulu ajakohastamine (omavahendid)

[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]

Eelarvekomisjon
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