EUROOPA PARLAMENT
2019

2024
Istungidokument

PÄEVAKORD

Esmaspäev, 13. september 2021

13/09/21

ET

696.160/OJ
Ühinenud mitmekesisuses

ET

Menetluste selgitus
Parlament hääletab täiskogule esitatud tekstide üle järgmises järjekorras, kui ta ei otsusta teisiti:
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

À = Tähtajad ´ = Tähtajad vastavalt vajadusele 6 = Veel vastu võtmata tekst, kuupäevad vajaduse korral
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Arutelud
Hääletus

Arutelud
• Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
Ühine arutelu - Tervis ja haiguste ennetamine

45

À «««I

• Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Raport: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 851/2004, millega asutatakse haiguste ennetuse
ja tõrje Euroopa keskus
[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

32

À «««I

• Tõsised piiriülesed terviseohud
Raport: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles
käsitletakse tõsiseid piiriüleseid terviseohtusid ja millega tunnistatakse kehtetuks
otsus nr 1082/2013/EL
[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Ühise arutelu lõpp
58

À

• Platvormitöötajate õiglased töötingimused, õigused ja sotsiaalkaitse –
digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid
Raport: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)
Raport platvormitöötajate õiglaste töötingimuste, õiguste ja sotsiaalkaitse kohta –
digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid
[2019/2186(INI)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Järgmiste raportite lühitutvustus:

34
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À

• Tulevased kalurid
Raport: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
Raport tulevaste kalurite ning kalandussektorisse töötajate uue põlvkonna
ligimeelitamise ja rannikukogukondades töökohtade loomise kohta
[2019/2161(INI)]
Kalanduskomisjon
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• Euroopa tulevikukindla siseveetranspordi suunas liikumine
Raport: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)
Raport Euroopa tulevikukindla siseveetranspordi suunas liikumise kohta
[2021/2015(INI)]
Transpordi- ja turismikomisjon

12

• Tulevane tugevam partnerlus ELi äärepoolseimate piirkondadega
Raport: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)
Raport tulevase tugevama partnerluse kohta ELi äärepoolseimate piirkondadega
[2020/2120(INI)]
Regionaalarengukomisjon

52

• Uus lähenemisviis Atlandi ookeani piirkonna merestrateegiale
Raport: Younous Omarjee (A9-0243/2021)
Raport uue lähenemisviisi kohta Atlandi ookeani piirkonna merestrateegiale
[2020/2276(INI)]
Regionaalarengukomisjon

18.30 - 19.45

Hääletus

59

• Märkus: hääletused jagatakse eri hääletusvoorude vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust

88

• Esialgse kokkuleppe hääletus

56

À «««I

48
66

- Ühenduse sordikaitse tähtaja pikendamine teatavate sortide puhul
Raport: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse ühenduse
sordikaitse tähtaja pikendamist spargli, lillesibulate, viljapuude ja -põõsaste ning ilupuude ja -põõsaste puhul
[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

• Hääletus kiireloomulise menetluse kohaldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163)
À «««I

- Läbi La Manche’i väina aluse tunneli raudteeühendust pakkuvate raudteeveo-ettevõtjate
ohutussertifikaatide ja tegevuslubade kestvuse pikendamine
Raport:
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)

87

• Salajane hääletus
Puutumatus
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- Guy Verhofstadti eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus
Raport: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)
Raport Guy Verhofstadti eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta
[2021/2030(IMM)]
Õiguskomisjon

100

• Tervikhääletus

53

«
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- Ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimine
Raport: Tomas Tobé (A9-0244/2021)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga
assotsieerimise kohta, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi
vahelised suhted (ÜMTde assotsieerimise otsus)
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]
Arengukomisjon
(Hääletus: 31/01/2019)
- LGBTIQ õigused ELis
Resolutsiooni ettepanek
B9-0431/2021
[2021/2679(RSP)]
Kodukorra artikkel 227
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