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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



Teisipäev, 5. aprill 2022

 

 

09.00 - 11.30     ESMATÄHTIS ARUTELU

 

11.30 - 13.50     Arutelud

 

14.00 - 15.00     HÄÄLETUS

1 1Teisipäev, 5. aprill 2022

730.247/OJ 730.247/OJ
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14.00 - 15.00 HÄÄLETUS

15.00 - 22.00 Arutelud

66 À • Ukraina sõja eest põgenevate laste ja noorte kaitse ELis

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2022/2618(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval

19 À«««I • Üleeuroopaline energiataristu

Raport: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus
(EL) nr 347/2013

[COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

16 À • 2023. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu

Raport: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

Raport 2023. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon

[2021/2226(BUI)]

Eelarvekomisjon

48 À«««I • Ravimid, mis on tehtud kättesaadavaks Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga
ning Küprosel, Iirimaal ja Maltal

Raport: Pascal Canfin

[COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

49 À«««I • Uuritavad ravimid, mis on tehtud kättesaadavaks Ühendkuningriigis seoses Põhja-
Iirimaaga ning Küprosel, Iirimaal ja Maltal

Raport: Pascal Canfin

[COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
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68 À«««I • REACT-EU vahenditest tehtavate eelmaksete suurendamine

Raport:

[COM(2022)0145 - C9-0127/2022 - 2022/0096(COD)]

Regionaalarengukomisjon

73 À«««I • Gaasi hoiustamine

Raport: Cristian-Silviu Buşoi

[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

63 «««I - Meeste ja naiste võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamise
tugevdamine

Raport: Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen (A9-0056/2022)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tasustamise
läbipaistvuse ja õiguskaitsemehhanismide kaudu tugevdatakse meeste ja naiste võrdse või võrdväärse töö
eest võrdse tasustamise põhimõtte kohaldamist

[COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Komisjoni otsus alustada läbirääkimisi

44 À«««I - ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi muutmine

Raport: Cyrus Engerer (A9-0045/2022)

[COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

18 À«««II - Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol

Soovitus teisele lugemisele: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022)

[13531/1/2021 - C9-0014/2022 - 2017/0113(COD)]

Transpordi- ja turismikomisjon

10 À - La Manche’i väina, Põhjamere, Iiri mere ja Atlandi ookeani kalanduse tulevik

Raport: Manuel Pizarro (A9-0042/2022)

[2021/2016(INI)]

Kalanduskomisjon

26 À - Lapse õiguste kaitse tsiviil-, haldus- ja perekonnaõiguse menetlustes

Raport: Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022)

[2021/2060(INI)]

Õiguskomisjon

19 À«««I - Üleeuroopaline energiataristu

Raport: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

[COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
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16 À - 2023. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu

Raport: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

[2021/2226(BUI)]

Eelarvekomisjon

52 «««I - Boliivias kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsus

Raport: Veronika Vrecionová (A9-0053/2022)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu
otsust 2003/17/EÜ seoses selle kohaldamisajaga ning Boliivias teravilja- ning õli- ja kiutaimede seemne
tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsuse ning Boliivias toodetud
teravilja-, õli- ja kiutaimede seemne samaväärsusega

[COM(2022)0026 - C9-0024/2022 - 2022/0016(COD)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

20 - 2022. aasta paranduseelarve projekt nr 1: mitmeaastase finantsraamistiku aastateks 2021–2027
kohandamine

Raport: Karlo Ressler (A9-0051/2022)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2022. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2022
kohta, milles võetakse arvesse mõju, mida avaldab 2022. aasta eelarvele mitmeaastase finantsraamistiku
kohandamine kooskõlas nõukogu määruse (EL, Euratom) 2020/2093 (millega määratakse kindlaks
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027) artikliga 7

[06310/2022 - C9-0052/2022 - 2022/0018(BUD)]

Eelarvekomisjon

62 «««I - Meremeeste väljaõppe miinimumtase (kodifitseerimine)

Raport: Manon Aubry (A9-0080/2022)

Report ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meremeeste väljaõppe
miinimumtaseme kohta (kodifitseeritud tekst)

[COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD)]

Õiguskomisjon

61 - Nitraatide põhjustatud veereostuse vastased meetmed, sh liikmesriikide eri
nitraadimõõtmissüsteemides tehtavad parandused

Resolutsiooni ettepanek

B9-0176/2022

[2021/3003(RSP)]

Kodukorra artikkel 227

33 • Infotund (komisjon) - Komisjoni president von der Leyen: Kahe aasta kava
poliitiliste prioriteetide elluviimiseks

kodukorra artikkel 137

34 • Infotund ( komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge
esindaja) - ELi julgeolek ja strateegiline kompass

kodukorra artikkel 137
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55 À • Afganistani olukord ja eelkõige naiste õiguste olukord

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2022/2571(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval

58 • ELi ja Hiina tippkohtumise tulemus (1. aprill 2022)

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2022/2590(RSP)]

21 À • Kodanikuhariduse meetmete rakendamine

Raport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)

Raport kodanikuhariduse meetmete rakendamise kohta

[2021/2008(INI)]

Kultuuri- ja hariduskomisjon

35 • Hääletuste selgitused
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