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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 - 22.00 Arutelud

18.30 - 19.45 Hääletus

1 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

99 • Nõukogude Liidu lagunemise 30. aastapäev ning selle tähtsus Venemaa ja Euroopa
tuleviku seisukohast

Presidendi avaldus

[2021/2995(RSP)]

Fraktsioonide sõnavõtuvoor

46 À • Soolise vägivalla vastu võitlemine: kübervägivald

Raport: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (A9-0338/2021)

Raport soovitustega komisjonile soolise vägivalla vastu võitlemise kohta: kübervägivald

[2020/2035(INL)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

85 À • Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus ajavahemikus 2018–2020

Raport: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

Raport naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus ajavahemikus 2018–2020

[2021/2020(INI)]

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

83 À«««II • Tervisetehnoloogia hindamine

Soovitus teisele lugemisele: Tiemo Wölken (A9-0334/2021)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tervisetehnoloogia hindamise kohta ning
millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL

[10531/3/2021 - C9-0422/2021 - 2018/0018(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

33 À • Organiseeritud kuritegevuse mõju ELi omavahenditele ja ELi vahendite
väärkasutamisele

Raport: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

Raport organiseeritud kuritegevuse mõju kohta ELi omavahenditele ja ELi vahendite
väärkasutamisele, keskendudes eelkõige eelarve jagatud täitmisele auditi ja kontrolli
seisukohast

[2020/2221(INI)]

Eelarvekontrollikomisjon
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32 À • Korruptsiooni, reeglitevastaselt tehtud kulutuste ning ELi ja riiklike rahaliste
vahendite omastamise ennetamine erakorraliste rahaliste vahendite ja kriisiga
seotud kuluvaldkondade puhul

Raport: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

Raport korruptsiooni, reeglitevastaselt tehtud kulutuste ning ELi ja riiklike rahaliste
vahendite omastamise vastaste ennetusmeetmete hindamise kohta erakorraliste
rahaliste vahendite ja kriisiga seotud kuluvaldkondade puhul

[2020/2222(INI)]

Eelarvekontrollikomisjon

82 À • Hoonete energiatõhususe direktiivi rakendamine

Raport: Seán Kelly (A9-0321/2021)

Raport hoonete energiatõhususe direktiivi rakendamise kohta

[2021/2077(INI)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

10 À • Massihävitusrelvade mitmepoolsete relvastuskontrolli- ja
desarmeerimissüsteemide probleemid ja väljavaated

Raport: Sven Mikser (A9-0324/2021)

Raport massihävitusrelvade mitmepoolsete relvastuskontrolli- ja
desarmeerimissüsteemide probleemide ja väljavaadete kohta

[2020/2001(INI)]

Väliskomisjon

92 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172)

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

91 • Kiireloomulise menetluse kohaldamise taotluste hääletus (kodukorra artikkel 163)

103 À«««I • Teatavaid in vitro diagnostika meditsiiniseadmeid käsitlevad üleminekusätted ja
asutusesiseseid seadmeid käsitlevate nõuete kohaldamise edasilükkamine

Raport:

[COM(2021)0627 - C9-0381/2021 - 2021/0323(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

119 • Muudatusettepanekute hääletamine

125 • Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (LIBE/FEMM A9-0338/2021) – Soolise vägivalla vastu
võitlemine: kübervägivald

120 • Tervikhääletus
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78 «««I - Paraguayst pärit kõrgekvaliteedilise veiseliha liidu tariifikvoot

Raport: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/216 Paraguayst pärit kõrgekvaliteedilise veiseliha liidu
tariifikvoodi osas

[COM(2021)0313 - C9-0228/2021 - 2021/0146(COD)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
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