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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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09.00 - 13.00 Arutelu

13.00 - 14.15 Esimene hääletusvoor

15.00 - 20.00 Arutelud

19.00 Tulemuste teatavaks tegemine

20.00 - 21.15 Teine hääletusvoor

20.30 - 23.00 Arutelud

50 • Liidu olukord

Komisjoni presidendi avaldus

[2021/2763(RSP)]

94 • Üks hääletus

43 - Paranduseelarve projekt nr 1/2021 – Brexitiga kohanemise reserv

Raport: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Eelarvekomisjon

66 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

95 • Esialgsete kokkulepete hääletus

46 À«««I - Loomade ja loomsete saaduste ametlik kontroll, 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

(Hääletus: 24/06/2021)

11 À«««I - Brexitiga kohanemise reserv

Raport: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Regionaalarengukomisjon



2 2Kolmapäev, 15. september 2021

696.160/OJ 696.160/OJ

36 À«««I - ELi sinise kaardi direktiiv

Raport: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

127 • Ettepanek lükata nõukogu seisukoht tagasi

86 À«««II - Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) 2021–2027

Soovitus teisele lugemisele: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Väliskomisjon

96 • Lõpphääletused

45 À«««I - Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Raport: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[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)

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

116 • Muudatusettepanekute hääletamine

125 • Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: niisuguste antimikroobikumide kindlaksmääramise
kriteeriumid, mis nähakse ette teatavate nakkuste raviks üksnes inimestel

118 • Uus ELi-Hiina strateegia

Raport: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Väliskomisjon

119 • ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suund

Raport: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Väliskomisjon

121 • Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

Raport: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

122 • Platvormitöötajate õiglased töötingimused, õigused ja sotsiaalkaitse – digitaalarenguga seotud
tööhõive uued vormid

Raport: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)
[2019/2186(INI)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon



 

15.00 - 20.00     Arutelud
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123 • Tulevased kalurid

Raport: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Kalanduskomisjon

124 • Kavad ja meetmed, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses
üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta

Resolutsiooni ettepanekud
[2021/2784(RSP)]

61 À • Maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmine

Raport: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Raport maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmise kohta – edusammud,
õppetunnid ja ületamist ootavad raskused

[2020/2046(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

84 • Pegasuse nuhkvara skandaal

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2021/2879(RSP)]

85 À • Meediavabadus ja õigusriigi olukorra edasine halvenemine Poolas

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2021/2880(RSP)]

55 À • Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava
uue kuriteoliigina

Raport: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Raport soovitustega komisjonile soolise vägivalla määratlemise kohta ELi toimimise
lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina

[2021/2035(INL)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

97 • Tervikhääletus

70 ««« - ELi ja Cabo Verde vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping

Soovitus: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise lepingu,
millega muudetakse Cabo Verde ja Euroopa Liidu kodanikele lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise
lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
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68 «««I - Nõukogu raamotsuse 2002/465/JSK muutmine, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate
ELi õigusnormidega

Raport: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu
raamotsust 2002/465/JSK, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

69 «««I - Euroopa uurimismäärus kriminaalasjades: vastavusse viimine isikuandmete kaitset käsitlevate ELi
õigusnormidega

Raport: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse
direktiivi 2014/41/EL, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

71 ««« - ELi ja Korea vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping

Soovitus: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vahelise teatavaid
lennundusküsimusi käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Transpordi- ja turismikomisjon

99 • Muudatusettepanekute hääletamine

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Soolise vägivalla määratlemine ELi
toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina

98 • Lõpphääletused

83 À - Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: niisuguste antimikroobikumide kindlaksmääramise
kriteeriumid, mis nähakse ette teatavate nakkuste raviks üksnes inimestel

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]

21 À - Uus ELi-Hiina strateegia

Raport: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Väliskomisjon

44 À - ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suund

Raport: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Väliskomisjon

Kodukorra artikkel 118

54 À« - Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

Raport: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon



 

20.30 - 23.00     Arutelud
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58 À - Platvormitöötajate õiglased töötingimused, õigused ja sotsiaalkaitse – digitaalarenguga seotud
tööhõive uued vormid

Raport: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

[2019/2186(INI)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

34 À - Tulevased kalurid

Raport: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Kalanduskomisjon

60 À - Kavad ja meetmed, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses
üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta

Resolutsiooni ettepanekud

RC B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021,
B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Arutelu: 08/07/2021)

64 • ELi panus ülemaailmsete toidusüsteemide ümberkujundamisse kestliku arengu
eesmärkide saavutamiseks

Suuliselt vastatav küsimus

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Arengukomisjon
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Komisjon
ELi panus ülemaailmsete toidusüsteemide ümberkujundamisse kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks

[2021/2750(RSP)]

63 • COVID-19 pandeemia sotsiaalsete tagajärgede leevendamine

Suuliselt vastatav küsimus

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Komisjon
COVID-19 pandeemia sotsiaalsete tagajärgede leevendamine

[2021/2734(RSP)]


	Kolmapäev, 15. september 2021
	09.00 - 13.00     Arutelu
	13.00 - 14.15     Esimene hääletusvoor
	15.00 - 20.00     Arutelud
	19.00      Tulemuste teatavaks tegemine
	20.00 - 21.15     Teine hääletusvoor
	20.30 - 23.00     Arutelud


