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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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08.45      Tulemuste teatavaks tegemine

 

09.00 - 13.00     Arutelud

 

13.00 - 14.15     Esimene hääletusvoor
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08.45 Tulemuste teatavaks tegemine

09.00 - 13.00 Arutelud

13.00 - 14.15 Esimene hääletusvoor

15.00 - 18.00 Arutelud

16.45 Tulemuste teatavaks tegemine

20.00 - 21.15 Teine hääletusvoor

38 • Euroopa Ülemkogu 10.–11. detsembri 2020. aasta kohtumise ettevalmistamine

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2833(RSP)]

80 • Istanbuli konventsioon ja naistevastane vägivald

Komisjoni avaldus

[2020/2875(RSP)]

Fraktsioonide sõnavõtuvoor

121 • Lõpphääletused

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)

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

Majandus- ja rahanduskomisjon

11 À - Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks

Raport: David Cormand (A9-0209/2020)

[2020/2021(INI)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

17 À - Tooteohutuse tagamine ühtsel turul

Raport: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

[2019/2190(INI)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

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

Raport: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

[2020/2009(INI)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon



 

15.00 - 18.00     Arutelud

 

16.45      Tulemuste teatavaks tegemine

 

20.00 - 21.15     Teine hääletusvoor
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19 À - Euroopa uus tööstusstrateegia

Raport: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

[2020/2076(INI)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

27 À - COVID-19 pandeemia välispoliitilised tagajärjed

Raport: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

[2020/2111(INI)]

Väliskomisjon

16 À - Arengu ja abi tõhususe täiustamine

Raport: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

[2019/2184(INI)]

Arengukomisjon

123 • Muudatusettepanekute hääletamine

107 • Clare Daly (LIBE A9-0000/2020) – Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus – Aruanne 2018–2019

42 • Ungari sekkumine Sloveenia ja Põhja-Makedoonia ajakirjandusse

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2840(RSP)]

81 À • Abordiõigus Poolas

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2876(RSP)]

82 • Uus LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2877(RSP)]

92 • Lõpphääletused

63 À«««I - Liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamine

Raport: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tariifikvootide ja muude
impordikvootide kohaldamise kohta

[COM(2020)0375 - C9-0274/2020 - 2020/0176(COD)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
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68 À - Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: pliid sisaldav laskemoon märgaladel või nende ümbruses

[2020/2771(RPS)]

Resolutsiooni ettepanek B9-0365/2020

70 À - Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas klorotoluroon

B9-0367/2020

[2020/2853(RSP)]

69 À - Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: karbendasiimi kasutamine teatavates biotsiidides

B9-0366/2020

[2020/2852(RSP)]

24 À - Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõte

Raport: Pascal Durand (A9-0211/2020)

[2020/2088(INI)]

Põhiseaduskomisjon

109 • Muudatusettepanekute hääletamine

110 • Resolutsiooni ettepanekud – Türgi ebaseaduslikule tegevusele järgnenud pingete kasv Varoshas ja
tungiv vajadus alustada uuesti läbirääkimisi
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