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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



Teisipäev, 19. jaanuar 2021

 

 

08.30 - 13.00     Arutelud
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08.30 - 13.00 Arutelud

13.00 - 14.15 Esimene hääletusvoor

15.00 - 20.00 Arutelud

19.00 Tulemuste teatavaks tegemine

20.00 - 21.15 Teine hääletusvoor

74 • ELi üldstrateegia COVID-19 vastu vaktsineerimiseks

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2021/2500(RSP)]

54 À • Üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) suuniste muutmine

Raport: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Raport üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) suuniste muutmise kohta

[2019/2192(INI)]

Transpordi- ja turismikomisjon

77 • Pagulaste ja rändajate humanitaarolukord ELi välispiiridel

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2021/2503(RSP)]

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

83 • Üks hääletus

55 ««« - Naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva
koostöölepingu (Bonni leping) muudatuste heakskiitmine seoses selle esemelise ja geograafilise
kohaldamisala laiendamisega

Soovitus: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

Raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega sõlmitakse naftast ja muudest kahjulikest ainetest
tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu (Bonni leping) muudatused seoses
lepingu kohaldamisala laiendamise ja Hispaania Kuningriigi lepinguga ühinemisega

[11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

84 • Esialgsete kokkulepete hääletus



 

15.00 - 20.00     Arutelud
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52 À«««I - Teatavate kolmandate riikide vahetuskursi võrdlusaluste väljaarvamine ning asendusvõrdlusaluste
määramine teatavatele kaotatavatele võrdlusalustele

Raport: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust
(EL) 2016/1011 seoses teatavate kolmandate riikide vahetuskursi võrdlusaluste väljaarvamisega määruse
kohaldamisalast ning asendusvõrdlusaluste määramisega teatavatele kaotatavatele võrdlusalustele

[COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

67 À«««I - Tehnilise toe rahastamisvahend

Raport: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Eelarvekomisjon

Majandus- ja rahanduskomisjon

16 À«««I - Liidu õiguste rakendamine rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel

Raport: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

92 • Muudatusettepanekute hääletamine

94 • Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Euroopa vahistamismäärus ja liikmesriikidevaheline
üleandmiskord

96 • Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Euroopa kultuuripärandiaastaga tõhusate poliitiliste
tulemuste saavutamine

97 • Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Tehisintellekt: küsimused, mis puudutavad rahvusvahelise
õiguse tõlgendamist ja kohaldamist

98 • Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2017., 2018. ja 2019.
aastal

99 • Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) suuniste muutmine

117 À • Aleksei Navalnõi vahistamine

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2021/2513(RSP)]

64 • ELi välistegevuse laiendamine Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas ELi
ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna ministrite viimase konverentsi
järel

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2020/2915(RSP)]



Ühine arutelu - Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (Euroopa Liidu lepingu artikkel

36) ja inimõigused

 
Ühise arutelu lõpp

 

19.00      Tulemuste teatavaks tegemine
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20 À • Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine – 2020. aasta aruanne

Raport: David McAllister (A9-0266/2020)

Raport ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitleva 2020. aasta aruande
kohta

[2020/2206(INI)]

Väliskomisjon

19 À • Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine – 2020. aasta aruanne

Raport: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitleva 2020. aasta aruande
kohta

[2020/2207(INI)]

Väliskomisjon

13 À • Inimõigused ja demokraatia maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles
valdkonnas käsitlev 2019. aasta aruanne

Raport: Isabel Santos (A9-0259/2020)

Raport inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat
selles valdkonnas käsitleva 2019. aasta aruande kohta

[2020/2208(INI)]

Väliskomisjon

82 À • Viimased sündmused Venezuela rahvuskogus

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2021/2508(RSP)]

68 À • Ühendatus ning ELi ja Aasia suhted

Raport: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Raport ühendatuse ning ELi ja Aasia suhete kohta

[2020/2115(INI)]

Väliskomisjon



20.00 - 21.15     Teine hääletusvoor
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93 • Muudatusettepanekute hääletamine

100 • David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev
2020. aasta aruanne

101 • Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitlev 2020.
aasta aruanne

102 • Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu
poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2019. aasta aruanne
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