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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



Teisipäev, 6. oktoober 2020

 

 

09.00      Tulemuste teatavaks tegemine

 

09.15 - 13.00     Arutelud
 
Ühine arutelu - Euroopa Ülemkogu 1.–2. oktoobri ning 15.–16. oktoobri 2020. aasta

kohtumised

 
Ühise arutelu lõpp

 

10.30 - 11.45     Esimene hääletusvoor

1 1Teisipäev, 6. oktoober 2020

658.540/OJ 658.540/OJ

09.00 Tulemuste teatavaks tegemine

09.15 - 13.00 Arutelud

10.30 - 11.45 Esimene hääletusvoor

14.15 Tulemuste teatavaks tegemine

15.00 - 17.00 Arutelu

17.45 - 19.00 Teine hääletusvoor

52 • Euroopa Ülemkogu 1.–2. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise
järeldused

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused

[2020/2787(RSP)]

53 • Euroopa Ülemkogu 15.–16. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise
ettevalmistamine

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2788(RSP)]

19 À • Euroopa metsastrateegia – edasised sammud

Raport: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

Raport Euroopa metsastrateegia ja edasiste sammude kohta

[2019/2157(INI)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

99 • Muudatusettepanekute hääletamine

107 • Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) – ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi
loomine

108 • Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) – Ühise kaubanduspoliitika rakendamine – 2018. aasta
aruanne



14.15      Tulemuste teatavaks tegemine

 

15.00 - 17.00     Arutelu

 

17.45 - 19.00     Teine hääletusvoor
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44 À«««I • Euroopa kliimaseadus

Raport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL)
2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

100 • Muudatusettepanekute hääletamine

109 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Euroopa kliimaseadus

110 • Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) – Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate
seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsus ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne
samaväärsus

113 • Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) – Euroopa metsastrateegia – edasised sammud
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