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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

18.30 - 19.45 Hääletus

122 À • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

11 À • Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks

Raport: David Cormand (A9-0209/2020)

Raport „Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks“

[2020/2021(INI)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

74 • 2020. aasta järgse uue tarbijakaitse tegevuskava väljatöötamine

Komisjoni avaldus

[2020/2874(RSP)]

66 À«««I • Finantsinstrumentide turud: teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja
positsioonipiirangute muutmine, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast
taastumisele

Raport: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega
muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja
positsioonipiirangutega, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

17 À • Tooteohutuse tagamine ühtsel turul

Raport: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

Raport tooteohutuse tagamise kohta ühtsel turul

[2019/2190(INI)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

26 À • Meediavabaduse tugevdamine: ajakirjanike kaitse Euroopas, vaenukõne,
desinformatsioon ja platvormide roll

Raport: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

Raport meediavabaduse tugevdamise kohta: ajakirjanike kaitse Euroopas,
vaenukõne, desinformatsioon ja platvormide roll

[2020/2009(INI)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
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19 À • Euroopa uus tööstusstrateegia

Raport: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

Raport Euroopa uue tööstusstrateegia kohta

[2020/2076(INI)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

27 À • COVID-19 pandeemia välispoliitilised tagajärjed

Raport: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

Raport COVID-19 puhangu välispoliitiliste tagajärgede kohta

[2020/2111(INI)]

Väliskomisjon

16 À • Arengu ja abi tõhususe täiustamine

Raport: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

Raport arengu ja abi tõhususe täiustamise kohta

[2019/2184(INI)]

Arengukomisjon

75 • Märkus: hääletused jagatakse eri hääletusvoorude vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust

89 • Salajased hääletused

73 - Ettepanek nimetada Julia Laffranque Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud
komitee liikmeks

B9-0368/2020

[2020/2238(INS)]

71 - Frank Eldersoni nimetamine Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks

Raport: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

Raport, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

[N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

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

56 6 «««I - Liidu üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia
ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki

Raport: Bernd Lange

[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
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57 6 « - COVID-19 vaktsiinide ja in vitro diagnostika meditsiiniseadmete suhtes kohaldatavad ajutised
käibemaksumeetmed COVID-19 pandeemiale reageerimiseks

Raport:

[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

91 • Tervikhääletus

61 - Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtt abi andmiseks Horvaatiale ja Poolale seoses
loodusõnnetustega ning ettemaksete tegemiseks Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale,
Portugalile, Saksamaale ja Ungarile seoses rahvatervise hädaolukorraga

Raport: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi
kasutuselevõtmise kohta, et aidata Horvaatiat ja Poolat seoses looduskatastroofiga ning teha Hispaaniale,
Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale, Portugalile, Saksamaale ja Ungarile ettemakseid seoses rahvatervise
hädaolukorraga

[COM(2020)0960 - C9-0318/2020 - 2020/0299(BUD)]

Eelarvekomisjon

62 - 2020. aasta paranduseelarve projekt nr 9: abi andmine Horvaatiale, Poolale, Saksamaale, Kreekale,
Ungarile, Iirimaale, Portugalile ja Hispaaniale

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta paranduseelarve projekti nr 9/2020
kohta, mis on lisatud ettepanekule Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse
maksmiseks Horvaatiale ja Poolale seoses neis riikides aset leidnud loodusõnnetusega ning ettemaksete
tegemise võimaldamiseks Horvaatiale, Saksamaale, Kreekale, Ungarile, Iirimaale, Portugalile ja Hispaaniale
seoses rahvatervise hädaolukorraga

[12522/2020 - C9-0341/2020 - 2020/0297(BUD)]

Eelarvekomisjon

30 - Kodutuse määra vähendamine Euroopa Liidus

Resolutsiooni ettepanek

B9-0363/2020

[2020/2802(RSP)]

Kodukorra artikkel 227

20 - Schengeni süsteem ja COVID-19 kriisi ajal võetud meetmed

Resolutsiooni ettepanek

B9-0362/2020

[2020/2801(RSP)]

Kodukorra artikkel 227
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