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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



Kolmapäev, 15. detsember 2021

 

 

09.00 - 11.50     Arutelud
 
Ühine arutelu - Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine ja ELi reageering COVID-19

ülemaailmsele taaslevikule

 
Ühise arutelu lõpp

 

12.00 - 12.30     Sahharovi auhinna kätteandmine

 

12.30 - 13.45     Hääletus
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09.00 - 11.50 Arutelud

12.00 - 12.30 Sahharovi auhinna kätteandmine

12.30 - 13.45 Hääletus

15.00 - 22.00 Arutelud

19.00 Tulemuste teatavaks tegemine

79 • Euroopa Ülemkogu 16.–17. detsembri 2021. aasta kohtumise ettevalmistamine

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2021/2966(RSP)]

110 • ELi reageering COVID-19 ülemaailmsele taaslevikule ja COVID-19 põhjustava
viiruse uute variantide tekkele

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2021/3012(RSP)]

133 • Muudatusettepanekute hääletamine

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

Raport: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)
[2021/2005(INI)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

137 • Lõpphääletused

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

71 À«««I - Digiturgude õigusakt

Raport: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

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

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon



 

15.00 - 22.00     Arutelud
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85 À - Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus ajavahemikus 2018–2020

Raport: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

[2021/2020(INI)]

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

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

Raport: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

[2020/2221(INI)]

Eelarvekontrollikomisjon

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)

[2020/2222(INI)]

Eelarvekontrollikomisjon

82 À - Hoonete energiatõhususe direktiivi rakendamine

Raport: Seán Kelly (A9-0321/2021)

[2021/2077(INI)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

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

Raport: Sven Mikser (A9-0324/2021)

[2020/2001(INI)]

Väliskomisjon

36 À - ELi humanitaartegevuse uued suundumused

Raport: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

[2021/2163(INI)]

Arengukomisjon

21 À - Koostöö võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu Lääne-Balkanil

Raport: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

[2021/2002(INI)]

Väliskomisjon

154 • Euroopa Komisjoni kaasava keelekasutuse suunised

Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 162)

[2021/3021(RSP)]

98 • Taaste- ja vastupidavusrahastu hetkeseis

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2021/2996(RSP)]



 

19.00      Tulemuste teatavaks tegemine

3 3Kolmapäev, 15. detsember 2021

702.619/OJ 702.619/OJ

112 • Põhiõiguste veelgi suurema kahjustamise kava Poolas, eelkõige seoses Euroopa
inimõiguste konventsiooni standardite ning seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -
õigustega

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2021/3014(RSP)]

115 • Kavandatav nõukogu otsus ELi toimimise lepingu artikli 78 lõikel 3 põhinevate
ajutiste erakorraliste meetmete võtmise kohta välispiiril Valgevenega

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2021/3017(RSP)]

23 • Petitsioonikomisjoni 2020. aasta arutelud

Raport: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

Raport petitsioonikomisjoni 2020. aasta arutelude kohta

[2021/2019(INI)]

Petitsioonikomisjon

113 • ELi reageering liikuvusvaesusele

Komisjoni avaldus

[2021/3015(RSP)]

114 • Euroopa raudteeaasta kokkuvõte

Komisjoni avaldus

[2021/3016(RSP)]
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