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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      Tulemuste teatavaks tegemine

 

09.00 - 11.50     Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)

 

12.00 - 12.30     Pidulik istung

 

12.30 - 13.45     Hääletus
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09.00 Tulemuste teatavaks tegemine

09.00 - 11.50 Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)

12.00 - 12.30 Pidulik istung

12.30 - 13.45 Hääletus

15.00 - 22.00 Arutelud

19.00 Tulemuste teatavaks tegemine

71 À«««I • Digiturgude õigusakt

Raport: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
konkurentsile avatud ja õiglaste turgude kohta digisektoris (digiturgude õigusakt)

[COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

51 À«««I • Euroopa noorteaasta 2022

Raport: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa
noorteaasta 2022 kohta

[COM(2021)0634 - C9-0379/2021 - 2021/0328(COD)]

Kultuuri- ja hariduskomisjon

70 • Ghana presidendi Nana Addo Dankwa Akufo-Addo pöördumine

121 • Esialgsete kokkulepete hääletus

51 À«««I - Euroopa noorteaasta 2022

Raport: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

[COM(2021)0634 - C9-0379/2021 - 2021/0328(COD)]

Kultuuri- ja hariduskomisjon

40 À«««I - Ühised uurimisrühmad: vastavusse viimine 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

(Hääletus: 15/09/2021)
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41 À«««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

(Hääletus: 15/09/2021)

122 • Lõpphääletus

46 À - Soolise vägivalla vastu võitlemine: kübervägivald

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

[2020/2035(INL)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

123 • Tervikhääletus

74 - Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et anda Horvaatiale abi

Raport: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi
kasutuselevõtmise kohta, et anda Horvaatiale abi seoses 28. detsembril 2020 alanud järjestikuste
maavärinatega

[COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)]

Eelarvekomisjon

76 - Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2021/003
IT/Porto Canale – Itaalia

Raport: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus koondatud töötajate toetuseks
loodud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Itaalia taotlus –
EGF/2021/003 IT Porto Canale)

[COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)]

Eelarvekomisjon

75 - Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2021/002 IT/Air
Italy – Itaalia

Raport: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus koondatud töötajate toetuseks
loodud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Itaalia taotlus –
EGF/2021/002 IT/Air Italy)

[COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)]

Eelarvekomisjon

80 - Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2021/004
ES/Aragón automotive – Hispaania

Raport: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise
Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2021/004 ES / Aragón
automotive)

[COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)]

Eelarvekomisjon
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107 « - Prognoositavus liikmesriikide jaoks ja vaidluste lahendamise menetlused traditsiooniliste,
käibemaksupõhiste ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite kättesaadavaks tegemisel

Raport: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr
609/2014, et suurendada prognoositavust liikmesriikide jaoks ja täpsustada vaidluste lahendamise menetlusi
traditsiooniliste omavahendite, käibemaksupõhiste omavahendite ja kogurahvatulul põhinevate
omavahendite kättesaadavaks tegemisel

[COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)]

Eelarvekomisjon

68 ««« - ELi ja USA vaheline lennutranspordileping

Soovitus: Maria Grapini (A9-0335/2021)

Soovitus nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse
eelnõu kohta ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide
vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli sõlmimise kohta

[15381/2010 - C7-0385/2010 -  - COM(2010)0208 -  - COM(2021)0013 -  - 06385/2021 - C9-0368/2021 -
2010/0112(NLE)]

Transpordi- ja turismikomisjon

(Arutelu: 24/03/2011, hääletus: 24/03/2011)

69 ««« - Gaboni Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektorit käsitleva partnerluslepingu
rakendusprotokoll

Soovitus: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Gaboni Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise
kalandussektorit käsitleva partnerluslepingu rakendamise protokolli (2021–2026) Euroopa Liidu nimel
sõlmimise kohta

[COM(2021)0247 -  - 09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)]

Kalanduskomisjon

105 «««I - Rahvusvaheliste hangete instrument

Raport: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kolmandate riikide kaupade ja
teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, millega toetatakse
läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele

[COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

(Arutelu: 14/01/2014, hääletus: 15/01/2014)

124 • Muudatusettepanekute hääletamine

127 • Digiturgude õigusakt

Raport: Andreas Schwab (A9-0332/2021)
[2020/0374(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

128 • Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus ajavahemikus 2018–2020

Raport: Sandra Pereira (A9-0315/2021)
[2021/2020(INI)]
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

129 • Organiseeritud kuritegevuse mõju ELi omavahenditele ja ELi vahendite väärkasutamisele

Raport: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)
[2020/2221(INI)]
Eelarvekontrollikomisjon



 

15.00 - 22.00     Arutelud
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130 • 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)
[2020/2222(INI)]
Eelarvekontrollikomisjon

131 • Hoonete energiatõhususe direktiivi rakendamine

Raport: Seán Kelly (A9-0321/2021)
[2021/2077(INI)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

132 • Massihävitusrelvade mitmepoolsete relvastuskontrolli- ja desarmeerimissüsteemide probleemid ja
väljavaated

Raport: Sven Mikser (A9-0324/2021)
[2020/2001(INI)]
Väliskomisjon

95 À • Olukord Nicaraguas

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2021/3000(RSP)]

108 À • Olukord Ukraina piiril ja Ukraina territooriumitel, mis on Venemaa poolt
okupeeritud

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2021/3010(RSP)]

36 À • ELi humanitaartegevuse uued suundumused

Raport: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

Raport ELi humanitaartegevuse uute suundumuste kohta

[2021/2163(INI)]

Arengukomisjon

21 À • Koostöö võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu Lääne-Balkanil

Raport: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

Raport koostöö kohta võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu Lääne-Balkanil

[2021/2002(INI)]

Väliskomisjon

31 À • Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamine

Suuliselt vastatav küsimus

Bernd Lange (O-000073/2021 - B9-0044/21)
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Komisjon
Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamine

[2021/2885(RSP)]



 

19.00      Tulemuste teatavaks tegemine
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97 • Toitumise ja majanduskasvu seoseid käsitleva ülemaailmse tippkohtumise (Jaapan,
7.–8. detsember) tulemused ja arengumaade suurenev toiduga kindlustamatus

Komisjoni avaldus

[2021/2997(RSP)]

47 À • Euroopa raamistik töötajate osalemiseks ettevõtet puudutavates küsimustes ja
Euroopa töönõukogu direktiivi läbivaatamine

Raport: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

Raport demokraatia kohta tööl: Euroopa raamistik töötajate osalemiseks ettevõtet
puudutavates küsimustes ja Euroopa töönõukogu direktiivi läbivaatamine

[2021/2005(INI)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
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