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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 - 11.50 Arutelud

12.00 - 12.30 Pidulik istung

12.30 - 13.45 Hääletus

15.00 - 20.00 Arutelud

16.30 Tulemuste teatavaks tegemine

20.30 - 22.00 Arutelud

132 • Glasgow's toimunud COP26 tulemused

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2021/2975(RSP)]

133 • Svjatlana Tsihhanovskaja kõne

150 • Üldeelarve

75 - Euroopa Liidu 2022. aasta eelarvemenetlus: ühine tekst

Raport: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Euroopa Parlamendi delegatsioon eelarve lepituskomitees

94 - Paranduseelarve projekt nr 5/2021 – Humanitaariabi andmine Türgis viibivatele pagulastele

Raport: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2021
kohta – Humanitaarabi andmine Türgis viibivatele pagulastele

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Eelarvekomisjon

108 - Paranduseelarve projekt nr 6/2021 – Täiendavad vaktsiinidoosid väikese või keskmisest väiksema
sissetulekuga riikidele, ELi elanikkonnakaitse mehhanismi tugevdamine ning muud tulude ja kulude
kohandused

Raport: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2021
kohta – täiendavad vaktsiinidoosid väikese või keskmisest väiksema sissetulekuga riikidele, ELi
elanikkonnakaitse mehhanismi tugevdamine ning muud tulude ja kulude kohandused

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Eelarvekomisjon

151 • Lõpphääletused



 

15.00 - 20.00     Arutelud
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73 À - Euroopa kriitilise tähtsusega toorainete strateegia

Raport: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[2021/2011(INI)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

78 À - Finantsmääruse läbivaatamine mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 jõustumist silmas pidades

Raport: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

[2021/2162(INI)]

Eelarvekomisjon

Eelarvekontrollikomisjon

71 À - Euroopa ravimistrateegia

Raport: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

152 • Muudatusettepanekute hääletamine

161 • Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – Hispaania taotlus –
EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

Raport: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Eelarvekomisjon

162 • Seadusliku rände poliitika ja õigus

Raport: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

163 • Euroopa sotsiaalkindlustuspassi kasutuselevõtt sotsiaalkindlustusõiguste digitaalse jõustamise ja
õiglase liikuvuse parandamiseks

Resolutsiooni ettepanek
[2021/2620(RSP)]

164 • Mitmepoolsed läbirääkimised seoses WTO ministrite 12. konverentsiga, mis toimub Genfis 30.
novembrist kuni 3. detsembrini 2021

Resolutsiooni ettepanek
[2021/2769(RSP)]

117 • ELi roll COVID-19 pandeemia vastases võitluses: kuidas maailma vaktsineerida?

Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 162)

[2021/2926(RSP)]

135 • Energialiidu olukord

Komisjoni avaldus

[2021/2976(RSP)]



 

16.30      Tulemuste teatavaks tegemine

 

20.30 - 22.00     Arutelud
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136 À • Põhiõigused ja õigusriik Sloveenias, eelkõige Euroopa Prokuratuuri prokuröride
ametissenimetamisega viivitamine

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2021/2978(RSP)]

Hääletus toimub detsembris

124 • ELi harvikhaiguste tõrje tegevuskava

Komisjoni avaldus

[2021/2940(RSP)]

113 • Euroopa Kontrollikoja 2020. aasta aruande tutvustus

[2021/2929(RSP)]

Euroopa Kontrollikoja presidendi Klaus-Heiner Lehne osavõtul
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