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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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08.30      Tulemuste teatavaks tegemine

 

08.30 - 10.30     Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)

 

10.30 - 13.00     Arutelud

 

13.00 - 14.15     Esimene hääletusvoor
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08.30 Tulemuste teatavaks tegemine

08.30 - 10.30 Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)

10.30 - 13.00 Arutelud

13.00 - 14.15 Esimene hääletusvoor

15.00 - 19.00 Arutelud

19.00 Tulemuste teatavaks tegemine

20.00 - 21.15 Teine hääletusvoor

76 • Ameerika Ühendriikide uue presidendi ametisseastumine ja praegune poliitiline
olukord

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused

[2021/2502(RSP)]

59 • Portugali eesistumisperioodi tegevuskava tutvustamine

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2928(RSP)]

85 • Lõpphääletused

34 À - Euroopa vahistamismäärus ja liikmesriikidevaheline üleandmiskord

Raport: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

[2019/2207(INI)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

21 À - Ühtse turu tugevdamine ja teenuste vaba liikumise tulevik

Raport: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

[2020/2020(INI)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

14 À - Euroopa kultuuripärandiaastaga tõhusate poliitiliste tulemuste saavutamine

Raport: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

[2019/2194(INI)]

Kultuuri- ja hariduskomisjon



 

15.00 - 19.00     Arutelud
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29 À - Tehisintellekt: küsimused, mis puudutavad rahvusvahelise õiguse tõlgendamist ja kohandamist

Raport: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Raport tehisintellekti ja küsimuste kohta, mis puudutavad rahvusvahelise õiguse tõlgendamist ja
kohandamist niivõrd, kui see mõjutab ELi tsiviil- ja sõjalisel otstarbel kasutamise vallas, ning riigiasutusi
väljaspool kriminaalõigust

[2020/2013(INI)]

Õiguskomisjon

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

Raport: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

[2019/2192(INI)]

Transpordi- ja turismikomisjon

47 À - ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2017., 2018. ja 2019. aastal

Raport: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Raport ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta 2017., 2018. ja 2019. aastal

[2019/2132(INI)]

Õiguskomisjon

20 À - Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine – 2020. aasta aruanne

Raport: David McAllister (A9-0266/2020)

[2020/2206(INI)]

Väliskomisjon

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

Raport: Sven Mikser (A9-0265/2020)

[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)

[2020/2208(INI)]

Väliskomisjon

90 • Muudatusettepanekute hääletamine

104 • Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Ühendatus ning ELi ja Aasia suhted

66 • Sotsiaal- ja tööhõivekriis COVID-19 pandeemia ajal ning ELi reageering taastekavas
ja mitmeaastases finantsraamistikus

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2020/2934(RSP)]



 

19.00      Tulemuste teatavaks tegemine

 

20.00 - 21.15     Teine hääletusvoor
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53 À«««I • Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks: erimeetmete
kehtestamine, et reageerida COVID-19 kriisile

Raport: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
muudetakse määrust (EL) nr 223/2014 seoses erimeetmete kehtestamisega, et reageerida
COVID-19 kriisile

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

26 À • Kõigi juurdepääs korralikule ja taskukohasele eluasemele

Raport: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Raport kõigi juurdepääsu kohta korralikule ja taskukohasele eluasemele

[2019/2187(INI)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

28 À • Õigus olla mittekättesaadav

Raport: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Raport soovitustega komisjonile õiguse kohta olla mittekättesaadav

[2019/2181(INL)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

70 À • Maksuparadiise käsitleva ELi loetelu reform

Suuliselt vastatavad küsimused

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000081/2020 - B9-0001/21)
Majandus- ja rahanduskomisjon
Nõukogu
Maksuparadiise käsitleva ELi loetelu reform

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000082/2020 - B9-0002/21)
Majandus- ja rahanduskomisjon
Komisjon
Maksuparadiise käsitleva ELi loetelu reform

[2020/2863(RSP)]

75 • Ebapiisav läbipaistvus Euroopa Prokuratuuri töötajate ametissenimetamisel
nõukogu poolt

Nõukogu avaldus

[2021/2501(RSP)]

86 • Esialgse kokkuleppe hääletus

53 À«««I - Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks: erimeetmete kehtestamine, et reageerida
COVID-19 kriisile

Raport: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon



4 4Kolmapäev, 20. jaanuar 2021

663.448/OJ 663.448/OJ

87 • Muudatusettepanekute hääletamine

105 • Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - Kõigi juurdepääs korralikule ja taskukohasele
eluasemele

106 • Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - Õigus olla mittekättesaadav

107 • Resolutsiooni ettepanekud - Maksuparadiise käsitleva ELi loetelu reform
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