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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 - 21.30     Arutelud

 
Ühine arutelu - Euroopa Ülemkogu järeldused ning ELi ja Türgi kohtumise

tulemused

 
Ühise arutelu lõpp
 
Ühine arutelu - Teadusuuringud ja innovatsioon
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17.00 - 21.30 Arutelud

18.30 - 19.45 Hääletus

22.00 - 23.30 Arutelud

1 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

91 • Euroopa Ülemkogu 25. ja 26. märtsi 2021. aasta kohtumise järeldused

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused

[2021/2599(RSP)]

175 • 6. aprillil toimunud ELi ja Türgi kõrgetasemelise kohtumise tulemused

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused

[2021/2641(RSP)]

152 À«««II • Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja
levitamisreeglite kehtestamine

Soovitus teisele lugemisele: Dan Nica (A9-0122/2021)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute
ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ja kehtestatakse selle osalemis-
ja levitamisreeglid ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1290/2013 ja (EL)
nr 1291/2013

[07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

80 À« • Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“
rakendamise eriprogramm

Raport: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega kehtestatakse teadusuuringute ja
innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon



 
Ühise arutelu lõpp

 

18.30 - 19.45     Hääletus
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65 À«««I • Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

Raport: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kohta (uuesti sõnastatud)

[COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

66 À«««I • Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegiline
innovatsioonikava

Raport: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis
käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2021.–2027. aasta
strateegilist innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse
suurendamine

[COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

56 À«««I • Liidu elanikkonnakaitse mehhanism

Raport: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega
muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

(Arutelu: 14/09/2020, hääletus: 16/09/2020)

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

188 • Salajased hääletused

Puutumatus

147 - Filip De Mani puutumatuse äravõtmise taotlus

Raport: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

Raport Filip De Mani puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

[2020/2271(IMM)]

Õiguskomisjon

148 - Zdzisław Krasnodębski puutumatuse äravõtmise taotlus

Raport: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

Raport Zdzisław Krasnodębski puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

[2020/2224(IMM)]

Õiguskomisjon
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187 - Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus

Raport: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

Raport Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

[2020/2240(IMM)]

Õiguskomisjon

186 - Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus

Raport: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

Raport Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

[2020/2219(IMM)]

Õiguskomisjon

194 • Tervikhääletus

19 ««« - ELi ja Norra leping: kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmine
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu

Soovitus: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu kirjavahetuse vormis lepingu, mis on sõlmitud Euroopa Liidu
ja Norra Kuningriigi vahel üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXVIII kohaselt ning
milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu, liidu nimel sõlmimise kohta

[10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

22 ««« - ELi ja Hondurase vaheline vabatahtlik partnerlusleping

Soovitus: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise vabatahtliku
partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu
toodavate puittoodetega kauplemist) sõlmimise kohta

[12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

81 - Rakendamisraport tehnoülevaatuspaketi liiklusohutusaspektide kohta

Raport: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

Raport rakendamisraporti kohta, mis käsitleb tehnoülevaatuspaketi liiklusohutusaspekte

[2019/2205(INI)]

Transpordi- ja turismikomisjon

77 - Kemikaalijäägid Läänemeres (esitatud petitsioonide nr 1328/2019 ja nr 0406/2020 põhjal kooskõlas
kodukorra artikli 227 lõikega 2)

Resolutsiooni ettepanek

B9-0224/2021

[2021/2567(RSP)]

189 • Muudatusettepanekute hääletamine

201 • ELi ja Hondurase vaheline vabatahtlik partnerlusleping (resolutsioon)

Raport: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)
[2020/0157M(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon



 

22.00 - 23.30     Arutelud
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202 • Institutsioonidevaheline kokkulepe kohustusliku läbipaistvusregistri kohta

Raport: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)
[2020/2272(ACI)]
Põhiseaduskomisjon

204 • Tehnilised ja operatiivmeetmed meretranspordi tõhusamaks ja puhtamaks muutmiseks

Raport: Karima Delli (A9-0029/2021)
[2019/2193(INI)]
Transpordi- ja turismikomisjon

30 À • Mullakaitse

Suuliselt vastatavad küsimused

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000024/2021 - B9-0011/21)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Nõukogu
Mullakaitse

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000023/2021 - B9-0010/21)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Komisjon
Mullakaitse

[2021/2548(RSP)]

63 À«««I • Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise
mitmeaastane kava

Raport: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
kehtestatakse Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise
mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1936/2001, (EL) 2017/2107
ja (EL) 2019/833 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2016/1627

[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]

Kalanduskomisjon
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