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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 

 

09.15 - 10.30     Esimene hääletusvoor

 

09.15 - 13.00     Arutelud
 
Ühine arutelu - ÜPP

1 1Teisipäev, 20. oktoober 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

09.00 Tulemuste teatavaks tegemine

09.15 - 10.30 Esimene hääletusvoor

09.15 - 13.00 Arutelud

13.00 Tulemuste teatavaks tegemine

14.30 - 15.45 Teine hääletusvoor

15.00 - 18.00 Arutelud

18.15 Tulemuste teatavaks tegemine

20.00 - 21.15 Kolmas hääletusvoor

23.00 Tulemuste teatavaks tegemine

126 • Tulemuste teatavaks tegemine

71 • Muudatusettepanekute hääletamine

77 • Radosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) – Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO)
rakendamise ja juhtimise kohta

Kodukorra artikkel 118

78 • Dragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) – Raport ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu
rakendamise aastaaruande kohta

79 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi
üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
(Hääletus: 13.5.2020, arutelu: 14.5.2020)

80 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) – 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi
üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
(Hääletus: 13.5.2020, arutelu: 14.5.2020)

19 À«««I • Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD
rahastatavate strateegiakavade toetamine

Raport: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa
Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika
strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon



 
Ühise arutelu lõpp

 

13.00 

 

14.30 - 15.45     Teine hääletusvoor
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20 À«««I • Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire

Raport: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise
põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

21 À«««I • Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine

Raport: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse
põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012
põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014
aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja
geograafiliste tähiste kaitse kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse
põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks, ning määrust
(EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere
väikesaarte jaoks

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

127 • Tulemuste teatavaks tegemine

81 • Lõpphääletused

43 À - 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee

Raport: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

Teine raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee

[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]

Eelarvekontrollikomisjon

(Hääletus: 13/05/2020, arutelu: 14/05/2020)

44 À - 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

Raport: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)

Teine raport Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa
Ülemkogu ja nõukogu

[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]

Eelarvekontrollikomisjon

(Hääletus: 13/05/2020, arutelu: 14/05/2020)

141 • Muudatusettepanekute hääletamine



 

15.00 - 18.00     Arutelud
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72 • Alex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) – Digiteenuste õigusakt ja siseturu toimimise täiustamine

73 • Tiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) – Digiteenuste õigusakt ning kaubandus- ja tsiviilõiguse normide
kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele

75 • Ibán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) – Tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia
eetiliste aspektide raamistik

76 • Stéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) – Intellektuaalomandi õigused tehisintellekti tehnoloogiate
arendamisel

25 • Komisjoni 2021. aasta tööprogramm

Komisjoni avaldus

[2020/2772(RSP)]

Fraktsioonide sõnavõtuvoor

50 À • Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade
ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega

Raport: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni
asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete
kohta Valgevenega

[2020/2081(INI)]

Väliskomisjon

Kodukorra artikkel 118

28 À • Soovitus kõrgele esindajale ja nõukogule kümnenda tuumarelva leviku tõkestamise
lepingu (NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistamise ning
tuumarelvastuse kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimaluste kohta

Raport: Sven Mikser (A9-0020/2020)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja Euroopa Komisjoni
asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis
käsitleb tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi
ettevalmistamist ning tuumarelvastuse kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimalusi

[2020/2004(INI)]

Väliskomisjon

Kodukorra artikkel 118

65 • Politseivägivald ELis

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2823(RSP)]



18.15 

 

20.00 - 21.15     Kolmas hääletusvoor
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128 • Tulemuste teatavaks tegemine

154 • Muudatusettepanekute hääletamine

144 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate
EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine

145 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja
järelevalve

125 • Lõpphääletused

13 À - Digiteenuste õigusakt ja siseturu toimimise täiustamine

Raport: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

[2020/2018(INL)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

33 À - Digiteenuste õigusakt ning kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele
äriüksustele

Raport: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

[2020/2019(INL)]

Õiguskomisjon

60 À - Digiteenuste õigusakt ja põhiõigustega seoses tekkivad probleemid

Raport: Kris Peeters (A9-0172/2020)

[2020/2022(INI)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

10 À - Tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik

Raport: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

[2020/2012(INL)]

Õiguskomisjon

32 - Tehisintellekti tsiviilvastutuse kord

Raport: Axel Voss (A9-0178/2020)

[2020/2014(INL)]

Õiguskomisjon

55 À - Intellektuaalomandi õigused tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel

Raport: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

[2020/2015(INI)]

Õiguskomisjon



 

23.00 
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53 À - Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele
esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta

Raport: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

[2020/2080(INI)]

Väliskomisjon

Kodukorra artikkel 118

22 À - Raport ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu rakendamise kohta

Raport: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

[2019/2201(INI)]

Väliskomisjon

84 • Muudatusettepanekute hääletamine

85 • Petras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) – Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni
asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta
Valgevenega

Kodukorra artikkel 118

86 • Sven Mikser (AFET A9-0020/2020) – Soovitus kõrgele esindajale ja nõukogule tuumarelva leviku
tõkestamise lepingu (NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistamise ning tuumarelvastuse
kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimaluste kohta

Kodukorra artikkel 118

129 • Tulemuste teatavaks tegemine
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