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KASUTATUD MÄRKIDE SELGITUS

* Nõuandemenetlus
*** Nõusolekumenetlus
***I Seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine
***II Seadusandlik tavamenetlus, teine lugemine
***III Seadusandlik tavamenetlus, kolmas lugemine
(Menetluse liik sõltub õigusakti eelnõus esitatud õiguslikust alusest.) 

PARLAMENDI KOMISJONID 

AFET Väliskomisjon 
DEVE Arengukomisjon 
INTA Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
BUDG Eelarvekomisjon
CONT Eelarvekontrollikomisjon
ECON Majandus- ja rahanduskomisjon
EMPL Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
ENVI Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon
ITRE Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
IMCO Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
TRAN Transpordi- ja turismikomisjon
REGI Regionaalarengukomisjon
AGRI Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
PECH Kalanduskomisjon
CULT Kultuuri- ja hariduskomisjon
JURI Õiguskomisjon
LIBE Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
AFCO Põhiseaduskomisjon
FEMM Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
PETI Petitsioonikomisjon

DROI Inimõiguste allkomisjon
SEDE Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
FISC Maksuküsimuste allkomisjon

FRAKTSIOONID

PPE Euroopa Rahvapartei  fraktsioon 
S&D Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 
Renew fraktsioon Renew Europe
ID fraktsioon Identiteet ja Demokraatia
Verts/ALE Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon
ECR Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
GUE/NGL Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete fraktsioon
NI fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
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PROTOKOLL 

REEDE, 13. NOVEMBER 2020 

ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

1. Istungi algus
Istung algas kell 9.00.

2. Puutumatuse äravõtmise taotlus
Läti pädevad asutused on edastanud taotluse Nils Ušakovsi puutumatuse äravõtmiseks, et alustada
kohtumenetlust seoses Läti strateegilise tähtsusega kaupade ringluse kontrolli seaduse võimaliku
rikkumisega.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse
läbivaatamise eest.

3. Nõukogu esimese lugemise seisukohad
Vastavalt kodukorra artikli 63 lõikele 1 andis istungi juhataja teada, et ta on saanud nõukogult
järgmised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga: 

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud) – Nõukogu põhjendused – Vastu võetud
nõukogu poolt 23. oktoobril 2020 (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ – Nõukogu põhjendused – Vastu võetud nõukogu
poolt 4. novembril 2020 (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrus, mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja
kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine) (uuesti sõnastatud) - Vastu võetud nõukogu
poolt 4. novembril 2020 (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrus liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja
kaubandusasjades (tõendite kogumine) (uuesti sõnastatud) – Nõukogu põhjendused – Vastu võetud
nõukogu poolt 4. novembril 2020  (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
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Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest
päevast, 14. november 2020.

4. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra
artikkel 71) (võetavad meetmed)
Juhataja andis teada, et ei ole saanud parlamendiliikmetelt või fraktsioonidelt vastavalt vähemalt
keskmisele lävendile ühtegi taotlust kolmapäeva, 11. novembri 2020. aasta istungi protokollis
(11.11.2020 protokolli punkt 9) teatavaks tehtud otsuste kohta alustada institutsioonidevahelisi
läbirääkimisi.

Komisjonid CULT, ECON ja ECON/BUDG võivad pärast kodukorra artikli 71 lõikes 2 osutatud
tähtaja möödumist läbirääkimistega alustada.

5. Esimene hääletusvoor
Parlamendis pandi lõpphääletusele:

— Liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 (programm „EL
tervise heaks“) ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu
tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 (programm „EL tervise heaks“) ja
tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 282/2014 [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102
(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Cristian-Silviu Buşoi
(A9-0196/2020);

— Kestliku Euroopa investeerimiskava – kuidas rahastada rohelist kokkulepet
Raport kestliku Euroopa investeerimiskava kohta – kuidas rahastada rohelist kokkulepet [2020/2058
(INI)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Siegfried Mureşan ja Paul
Tang (A9-0198/2020).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

— Programm „InvestEU“ ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse
programm „InvestEU“ [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Eelarvekomisjon -
Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Irene Tinagli (A9-
0203/2020);

— COVID-19 meetmete mõju demokraatiale, õigusriigile ja põhiõigustele
Resolutsiooni ettepanek B9-0343/2020.

Hääletuse lõpp kell 10.15.

Toimus hääletus.
Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 12.45.

Sõnavõtud

— Cristian-Silviu Buşoi (raportöör), kes võttis sõna enne esimese hääletusvooru algust ning tegi
kodukorra artikli 59 lõike 4 kohase ettepaneku saata järgmine küsimus institutsioonidevaheliste
läbirääkimiste alustamise eesmärgil pädevale komisjonile tagasi: Liidu tervisevaldkonna
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tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 (programm „EL tervise heaks“) (2020/0102(COD)) -
ENVI-komisjon. 

Taotlus pannakse hääletusele pärast komisjoni ettepaneku üle toimuvat lõpphääletust (13.11.2020
protokolli punkt 7).

(Istung katkestati kell 9.03.)

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

6. Istungi jätkamine
Istung jätkus kell 12.45.

7. Hääletustulemuste teatavaks tegemine
Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 (programm „EL tervise
heaks“) ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu
tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 (programm „EL tervise heaks“) ja
tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 282/2014 [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102
(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Cristian-Silviu Buşoi
(A9-0196/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2020)0304)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 16)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (633 poolt, 22 vastu, erapooletuid 33).

Kestliku Euroopa investeerimiskava – kuidas rahastada rohelist kokkulepet
Raport kestliku Euroopa investeerimiskava kohta – kuidas rahastada rohelist kokkulepet [2020/2058
(INI)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Siegfried Mureşan ja Paul
Tang (A9-0198/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0305)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 17)

Programm „InvestEU“ ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse
programm „InvestEU“ [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Eelarvekomisjon -
Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Irene Tinagli (A9-
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0203/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0306)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 18)

COVID-19 meetmete mõju demokraatiale, õigusriigile ja põhiõigustele
Resolutsiooni ettepanek B9-0343/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0307)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 19)

(Istung katkestati kell 12.55.)

ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

8. Istungi jätkamine
Istung jätkus kell 14.00.

9. Teine hääletusvoor
Parlamendis pandi lõpphääletusele:

— Programm „InvestEU“ ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse
programm „InvestEU“ [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Eelarvekomisjon -
Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Irene Tinagli (A9-
0203/2020);

— COVID-19 meetmete mõju demokraatiale, õigusriigile ja põhiõigustele
Resolutsiooni ettepanek B9-0343/2020.

Hääletuse lõpp kell 15.15.

Toimus hääletus.
Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 17.30.

Sõnavõtud

— José Manuel Fernandes (raportöör), kes võttis sõna enne teise hääletusvooru algust ning tegi
kodukorra artikli 59 lõike 4 kohase ettepaneku saata järgmine küsimus institutsioonidevaheliste
läbirääkimiste alustamise eesmärgil pädevale komisjonile tagasi: Programm „InvestEU“ (2020/0108
(COD)) - ECON-komisjon.
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Taotlus pannakse hääletusele pärast komisjoni ettepaneku üle toimuvat lõpphääletust (13.11.2020
protokolli punkt 11).

(Istung katkestati kell 14.03.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

10. Istungi jätkamine
Istung jätkus kell 17.30.

11. Hääletustulemuste teatavaks tegemine
Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Programm „InvestEU“ ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse
programm „InvestEU“ [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Eelarvekomisjon -
Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Irene Tinagli (A9-
0203/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2020)0306)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 18)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (539 poolt, 136 vastu, erapooletuid 11).

COVID-19 meetmete mõju demokraatiale, õigusriigile ja põhiõigustele
Resolutsiooni ettepanek B9-0343/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0307)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 19)

12. Selgitused hääletuse kohta
Kirjalikud hääletuse selgitused: 

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel
Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.
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13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis
„Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need
avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud
hääletustulemusi.
Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.
Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu
Teatajas avaldamiseks.

14. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus hajusraamatu tehnoloogial
põhinevate turutaristute katsekorra kohta (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku küsimuses Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus ka Euroopa
Keskpangaga.

edasi saadetud vastutavale
komisjonile :

ECON

nõuandvad
komisjonid :

ITRE, IMCO, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb krüptovaraturge ja
millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937 (COM(2020)0593 - C9-0306/2020 – 2020/0265
(COD))

President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku küsimuses Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus ka Euroopa
Keskpangaga.

edasi saadetud vastutavale
komisjonile :

ECON

nõuandvad
komisjonid :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI, LIBE

15. Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud
tekstide edastamine
Selle ning 11. ja 12. novembri 2020. aasta istungite protokollid esitatakse parlamendile
kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleva osaistungjärgu jooksul vastu võetud tekstid nüüd
adressaatidele.

16. Järgmiste istungite ajakava
Järgmised istungid toimuvad 23. novembrist 2020 kuni 26. novembrini 2020.
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17. Istungi lõpp
Istung lõppes kell 17.31. 

18. Istungjärgu vaheaeg
Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle David Maria Sassoli
peasekretär president
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KOHALOLIJATE NIMEKIRI

13.11.2020

Kuna  see  osaistungjärk  on  COVID-19  pandeemia  tõttu  korraldatud  kaugistungitena,  ei  ole
kohalolijate nimekirja Brüsselis allkirjastamiseks välja pandud.

⁂

COVID-19  pandeemiast  tingitud  põhjustel  võeti  kasutusele  kaughääletussüsteem  (juhatuse  20.
märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja
kohta). Hääletusel  osalenud parlamendiliikmete nimekiri  on esitatud istungi päevakorrale lisatud
dokumendis  "Nimelise  hääletuse  tulemused",  millega  on  võimalik  tutvuda  parlamendi
internetisaidil.
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