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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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09.15 - 10.30     Esimene hääletusvoor

 

09.15 - 13.00     Arutelud
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09.00 Tulemuste teatavaks tegemine

09.15 - 10.30 Esimene hääletusvoor

09.15 - 13.00 Arutelud

12.00 Sahharovi auhinna teatavaks tegemine

13.00 Tulemuste teatavaks tegemine

14.30 - 15.45 Teine hääletusvoor

18.15 Tulemuste teatavaks tegemine

20.00 - 21.15 Kolmas hääletusvoor

132 • Tulemuste teatavaks tegemine

107 • Muudatusettepanekute hääletamine

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

34 À • Sooline võrdõiguslikkus ELi välis- ja julgeolekupoliitikas

Raport: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

Raport soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi välis- ja julgeolekupoliitikas

[2019/2167(INI)]

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

66 • Tõsised julgeolekuohud, mis tulenevad ELi passide ja viisade müügist kurjategijatele

Komisjoni avaldus

[2020/2824(RSP)]

67 • Energialiidu olukord

Komisjoni avaldus

[2020/2825(RSP)]

68 • Energiaharta lepingu ühtlustamine Euroopa rohelise kokkuleppega

Komisjoni avaldus

[2020/2827(RSP)]
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13.00 

 

14.30 - 15.45     Teine hääletusvoor

 

18.15 

 

20.00 - 21.15     Kolmas hääletusvoor
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135 • Sahharovi auhinna teatavaks tegemine

133 • Tulemuste teatavaks tegemine

149 • Muudatusettepanekute hääletamine

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

106 • Lõpphääletus

51 À - Raadamine

Raport: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

[2020/2006(INL)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

111 • Muudatusettepanekute hääletamine

112 • Ernest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) – Sooline võrdõiguslikkus ELi välis- ja julgeolekupoliitikas

134 • Tulemuste teatavaks tegemine

153 • Muudatusettepanekute hääletamine

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

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