
08/10/20 658.540/OJ

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT

2019 2024

Istungidokument

PÄEVAKORD

Neljapäev, 8. oktoober 2020



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



Neljapäev, 8. oktoober 2020

 

 

08.30      Tulemuste teatavaks tegemine

 

08.45 - 13.00     Arutelud

 

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine

(kodukorra artikkel 144)
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08.30 Tulemuste teatavaks tegemine

08.45 - 13.00 Arutelud

09.30 - 10.45 Esimene hääletusvoor

12.30 Tulemuste teatavaks tegemine

13.00 - 14.15 Teine hääletusvoor

16.30 Tulemuste teatavaks tegemine

92 • Rahapesuvastane võitlus pärast FinCENi dokumente

Komisjoni avaldus

[2020/2812(RSP)]

63 • COVID-19 puhangu mõju pikaajalise hoolduse asutustele

Komisjoni avaldus

[2020/2794(RSP)]

96 À • Eritrea, Dawitt Isaaki juhtum

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À • Välisagentide seadus Nicaraguas

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À • Etioopia sisserändajate olukord Saudi Araabia kinnipidamiskeskustes

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]



09.30 - 10.45     Esimene hääletusvoor

 

12.30      Tulemuste teatavaks tegemine

 

13.00 - 14.15     Teine hääletusvoor
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103 • Muudatusettepanekute hääletamine

120 • Resolutsiooni ettepanekud – Eritrea, Dawitt Isaaki juhtum

121 • Resolutsiooni ettepanekud – Välisagentide seadus Nicaraguas

122 • Resolutsiooni ettepanekud – Etioopia sisserändajate olukord Saudi Araabia kinnipidamiskeskustes

123 • Resolutsiooni ettepanekud – Noortegarantii tugevdamine

124 • Lõpphääletused

96 À - Eritrea, Dawitt Isaaki juhtum

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À - Välisagentide seadus Nicaraguas

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À - Etioopia sisserändajate olukord Saudi Araabia kinnipidamiskeskustes

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]

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

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



 

16.30      Tulemuste teatavaks tegemine
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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

60 À - Õigusriik ja põhiõigused Bulgaarias

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0309/2020

[2020/2793(RSP)]

49 À - Digitaalne rahandus: krüptovaradega seotud uued ohud ning õigusliku reguleerimise ja järelevalve
alased ülesanded, mis puudutavad finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja finantsturge

Raport: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

[2020/2034(INL)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

48 À - Kapitaliturgude liidu edasine areng: kapitaliturgude kaudu rahastamise kättesaadavuse
parandamine, eelkõige VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise soodustamine

Raport: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

[2020/2036(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

88 À - Noortegarantii tugevdamine

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]
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