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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 - 12.00 ESMATÄHTIS ARUTELU

12.00 - 13.50 Arutelud

14.00 - 15.00 HÄÄLETUS

15.00 - 22.00 Arutelud

45 À • Euroopa Ülemkogu 24. ja 25. märtsi 2022. aasta kohtumise järeldused, sh viimased
arengud Ukraina-vastases sõjas, ELi sankstsioonid Venemaa vastu ja nende
elluviimine

Euroopa Ülemkogu, nõukogu ja komisjoni avaldused

[2022/2560(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval

46 À«««I • Andmehaldust käsitlev õigusakt

Raport: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa
andmehalduse kohta (andmehaldust käsitlev õigusakt)

[COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

11 À • Teadusuuringute ja innovatsiooni alane globaalne lähenemisviis ning Euroopa
strateegia rahvusvaheliseks koostööks muutuvas maailmas

Suuliselt vastatav küsimus

Cristian-Silviu Buşoi (O-000013/2022 - B9-0011/22)
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Komisjon
Teadusuuringute ja innovatsiooni alane globaalne lähenemisviis: Euroopa strateegia rahvusvaheliseks
koostööks muutuvas maailmas

[2021/3001(RSP)]

46 À«««I - Andmehaldust käsitlev õigusakt

Raport: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

[COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

11 À - Teadusuuringute ja innovatsiooni alane globaalne lähenemisviis ning Euroopa strateegia
rahvusvaheliseks koostööks muutuvas maailmas

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0174/2022

[2021/3001(RSP)]
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64 À - 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika rakendamine

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0173/2022

[2022/2527(RSP)]

(Arutelu: 07/03/2022)

21 À - Kodanikuhariduse meetmete rakendamine

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

[2021/2008(INI)]

Kultuuri- ja hariduskomisjon

74 À - Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 87769 ×
MON-87788

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0178/2022

[2022/2566(RSP)]

72 • Putini režiimi ning Euroopa paremäärmuslike ja separatistlike liikumiste vahelised
sarnasused ja koostöö

Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 162)

[2022/2626(RSP)]

51 • ELi lepingu artikli 7 lõike 1 kohased Poolat ja Ungarit käsitlevad käimasolevad
kuulamised

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2022/2569(RSP)]

56 • Varjupaigaõiguse ning tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte rikkumised
ELi liikmesriikides

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2022/2588(RSP)]

25 À« • Schengeni hindamismehhanism

Raport: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Schengeni acquis’ kohaldamise
hindamis- ja järelevalvemehhanismi loomise ja toimimise ning määruse (EL) nr
1053/2013 kehtetuks tunnistamise kohta

[COM(2021)0278 - C9-0349/2021 - 2021/0140(CNS)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon



Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine

(kodukorra artikkel 144)
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69 À • Inimõiguste olukord ja usuvähemuste tagakiusamine Põhja-Koreas

RC B9-0183/2022, B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022,
B9-0195/2022, B9-0196/2022

[2022/2620(RSP)]

70 À • Õigusriigi ja inimõiguste olukord Guatemala Vabariigis

B9-0179/2022, B9-0180/2022, RC B9-0182/2022, B9-0182/2022, B9-0187/2022,
B9-0190/2022, B9-0191/2022

[2022/2621(RSP)]

71 À • Üha karmistuvad repressioonid Venemaal, sh Aleksei Navalnõi juhtum

RC B9-0181/2022, B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022,
B9-0192/2022, B9-0214/2022

[2022/2622(RSP)]

40 • Hääletuste selgitused
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