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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 - 11.30     Arutelud

 

09.30 - 10.45     Esimene hääletusvoor
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08.30 - 11.30 Arutelud

09.30 - 10.45 Esimene hääletusvoor

11.30 - 12.00 Pidulik istung

12.00 - 14.00 Arutelud

13.00 Tulemuste teatavaks tegemine

14.30 - 15.45 Teine hääletusvoor

18.15 Tulemuste teatavaks tegemine

26 À«««I • Euroopa kliimaseadus

Raport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL)
2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

(Arutelu: 06/10/2020, hääletus: 07/10/2020)

74 • Esialgse kokkuleppe hääletus

26 À«««I - Euroopa kliimaseadus

Raport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

(Arutelu: 06/10/2020, hääletus: 07/10/2020)

75 • Üks hääletus

43 « - Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte asutamine

Raport: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

76 • Muudatusettepanekute hääletamine

77 • Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja
Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes
kohaldatavad finantseeskirjad aastateks 2021–2027

78 • Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond 2021–2027

Soovitus teisele lugemisele: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)
[2018/0197(COD)]
Regionaalarengukomisjon



 

11.30 - 12.00     Pidulik istung

 

12.00 - 14.00     Arutelud

2 2Neljapäev, 24. juuni 2021

694.627/OJ 694.627/OJ

79 • Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse
koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted

Soovitus teisele lugemisele: Pascal Arimont (A9-0205/2021)
[2018/0199(COD)]
Regionaalarengukomisjon

80 • Komisjoni 2020. aasta aruanne õigusriigi kohta

Raport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)
[2021/2025(INI)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

81 • Seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste olukord ELis seoses naiste tervisega

Raport: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
[2020/2215(INI)]
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

82 • Rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. aastapäev (ICPD/25) ehk Nairobi
tippkohtumine

Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2850(RSP)]

83 • Euroopa Liidu õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus – raport parema
õigusloome kohta, mis käsitleb aastaid 2017, 2018 ja 2019

Raport: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)
[2020/2262(INI)]
Õiguskomisjon

84 • Bosniat ja Hertsegoviinat käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded

Raport: Paulo Rangel (A9-0185/2021)
[2019/2171(INI)]
Väliskomisjon

85 • Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri António Guterrese sõnavõtt

27 À«««I • Õiglase ülemineku mehhanismi raames loodav avaliku sektori laenurahastu

Raport: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õiglase
ülemineku mehhanismi raames loodava avaliku sektori laenurahastu kohta

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Eelarvekomisjon

Majandus- ja rahanduskomisjon

55 • Pakiline vajadus viia ametisse nimetamise menetlused Euroopa Prokuratuuri
täielikuks toimimiseks lõpule

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2021/2751(RSP)]



13.00      Tulemuste teatavaks tegemine

 

14.30 - 15.45     Teine hääletusvoor
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89 • Esialgse kokkuleppe hääletus

27 À«««I - Õiglase ülemineku mehhanismi raames loodav avaliku sektori laenurahastu

Raport: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Eelarvekomisjon

Majandus- ja rahanduskomisjon

72 • Lõpphääletused

37 À«««I - Määruse (EL) 2017/625 muutmine seoses kolmandatest riikidest liitu eksporditavate loomade ja
loomsete saaduste ametliku kontrolliga, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu
järgimine

Raport: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust
(EL) 2017/625 seoses kolmandatest riikidest liitu eksporditavate loomade ja loomsete saaduste ametliku
kontrolliga, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

61 À - Komisjoni 2020. aasta aruanne õigusriigi kohta

Raport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

[2021/2025(INI)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

20 À - Seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste olukord ELis seoses naiste tervisega

Raport: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

[2020/2215(INI)]

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

54 À - Rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. aastapäev (ICPD/25) ehk Nairobi
tippkohtumine

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0126/2020, B9-0365/2021, B9-0366/2021

[2019/2850(RSP)]

64 À - Euroopa Liidu õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus – raport parema
õigusloome kohta, mis käsitleb aastaid 2017, 2018 ja 2019

Raport: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

[2020/2262(INI)]

Õiguskomisjon

59 À - Bosniat ja Hertsegoviinat käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded

Raport: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

[2019/2171(INI)]

Väliskomisjon



18.15      Tulemuste teatavaks tegemine
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