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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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Kolmapäev, 9. oktoober 2019 1

15.00 - 23.00 1

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine 1

Euroopa Ülemkogu 2019. aasta 17.–18. oktoobri kohtumise ettevalmistamine - Nõukogu ja komisjoni
avaldused 1

Euroopa Investeerimispanga keskkonnasäästlikumaks muutmine - Komisjoni avaldus 1

Huvide konflikti vältimine ELis - Nõukogu ja komisjoni avaldused 1

Euroopa kaupadele kehtestatud USA tariifid pärast WTO otsust Airbusi käsitlevas vaidluses - Komisjoni
avaldus 1

Olukord Süüria põhjaosas - Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge
esindaja avaldus 1

Olukord Ukrainas - Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus 1

GMOdele loa andmine - Komisjoni avaldus 1

Vähktõvevastane võitlus - Komisjoni avaldus 1

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172) 1

Neljapäev, 10. oktoober 2019 3

09.00 - 11.20 3

Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused - Nõukogu ja
komisjoni avaldused 3

Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika  - Raport: Yana Toom (A9-0016/2019) 3

11.30 - 13.30 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused 3

Määruse (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 kohaldamisajad  - Raport: Karima Delli 3

Eurojusti ja Serbia koostööleping  - Raport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019) 3

Paranduseelarve projekt nr 4/2019: kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine vastavalt
ajakohastatud kuluvajadustele ja tuludele (omavahendid))  - Raport: John Howarth (A9-0012/2019) 3

Rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks 2019. aastal kasutusele võetavate
paindlikkusinstrumendi summade kohandamine  - Raport: John Howarth (A9-0013/2019) 4

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas flumioksasiin - Resolutsiooni ettepanekud 4

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas klorotoluroon - Resolutsiooni ettepanekud 4

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) -
Resolutsiooni ettepanekud 4

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) -
Resolutsiooni ettepanekud 4

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 ×
59122 × DAS-40278-9 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli
MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 ühekordset transformatsiooni - Resolutsiooni
ettepanekud 4

Välisriikide sekkumine valimistesse ja desinformatsioon riiklikes ja üleeuroopalistes demokraatlikes
protsessides - Resolutsiooni ettepanekud 4

Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused - Resolutsiooni
ettepanekud 4

Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika  - Raport: Yana Toom (A9-0016/2019) 5
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Kolmapäev, 9. oktoober 2019

 

 

15.00 - 23.00     

1 1Kolmapäev, 9. oktoober 2019

641.776/OJ 641.776/OJ

15.00 - 23.00 Arutelud

1 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

7 • Euroopa Ülemkogu 2019. aasta 17.–18. oktoobri kohtumise ettevalmistamine

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2711(RSP)]

18 • Euroopa Investeerimispanga keskkonnasäästlikumaks muutmine

Komisjoni avaldus

[2019/2835(RSP)]

EIP presidendi Werner Hoyeri osavõtul

37 • Huvide konflikti vältimine ELis

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2853(RSP)]

25 • Euroopa kaupadele kehtestatud USA tariifid pärast WTO otsust Airbusi käsitlevas
vaidluses

Komisjoni avaldus

[2019/2846(RSP)]

26 • Olukord Süüria põhjaosas

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2019/2847(RSP)]

17 • Olukord Ukrainas

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2019/2834(RSP)]

33 • GMOdele loa andmine

Komisjoni avaldus

[2019/2849(RSP)]

36 À • Vähktõvevastane võitlus

Komisjoni avaldus

[2019/2852(RSP)]

Hääletus toimub ühel tulevasel osaistungjärgul

2 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172)
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Neljapäev, 10. oktoober 2019

 

 

09.00 - 11.20     

 

11.30 - 13.30     HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

3 3Neljapäev, 10. oktoober 2019

641.776/OJ 641.776/OJ

09.00 - 11.20 Arutelud

11.30 - 13.30 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

16 À • Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike
ootused

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2833(RSP)]

32 À • Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika

Raport: Yana Toom (A9-0016/2019)

Raport euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta

[2019/2111(INI)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

24 «««I - Määruse (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 kohaldamisajad

Raport: Karima Delli

[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]

Transpordi- ja turismikomisjon

 (seni vastu võtmata)

Kiirmenetluse taotluse hääletus (artikkel 163)

12 « - Eurojusti ja Serbia koostööleping

Raport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Serbia vahelise
koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt

[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

8 À - Paranduseelarve projekt nr 4/2019: kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine
vastavalt ajakohastatud kuluvajadustele ja tuludele (omavahendid))

Raport: John Howarth (A9-0012/2019)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2019
kohta: Kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine kooskõlas ajakohastatud kuluvajaduste ja
ajakohastatud tuludega (omavahendid)

[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]

Eelarvekomisjon
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9 - Rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks 2019. aastal kasutusele võetavate
paindlikkusinstrumendi summade kohandamine

Raport: John Howarth (A9-0013/2019)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse
otsust (EL) 2019/276 seoses 2019. aastal rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks
kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamisega

[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]

Eelarvekomisjon

23 À - Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas flumioksasiin

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0103/2019

[2019/2825(RSP)]

22 À - Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas klorotoluroon

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0104/2019

[2019/2826(RSP)]

28 À - Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0107/2019

[2019/2830(RSP)]

29 À - Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba A2704-12 (ACS-GMØØ5-
3)

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0105/2019

[2019/2828(RSP)]

30 À - Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 89034 × 1507 × MON
88017 × 59122 × DAS-40278-9 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm
või neli MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 ühekordset transformatsiooni

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0106/2019

[2019/2829(RSP)]

15 À - Välisriikide sekkumine valimistesse ja desinformatsioon riiklikes ja üleeuroopalistes demokraatlikes
protsessides

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0108/2019, B9-0111/2019

[2019/2810(RSP)]

(Arutelu: 17/09/2019)

16 À - Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

[2019/2833(RSP)]



5 5Neljapäev, 10. oktoober 2019
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14 À - Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika

Raport: Yana Toom (A9-0016/2019)

[2019/2111(INI)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon



 

 
Kõneaeg (kodukorra artikkel 171) 

Tähtajad
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Kõneaeg (kodukorra artikkel 171)

 
 

Kolmapäev, 9. oktoober 2019

 

15.00 - 23.00

 

 

Neljapäev, 10. oktoober 2019

 

09.00 - 11.20
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Euroopa Investeerimispanga president (koos vastustega) :5'

Nõukogu (koos vastustega) :20'

Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega) :20'

Komisjon (koos vastustega) :60'

Eelneva registreerimiseta sõnavõtud (8 x 5') :40'

Parlamendiliikmed :165'

PPE : 38', S&D : 32' 30, Renew : 23' 30, Verts/ALE : 16' 30, ID : 16' 30, ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', NI :
13' 30

Nõukogu (koos vastustega) :10'

Komisjon (koos vastustega) :15'

Raportöör :6'

Eelneva registreerimiseta sõnavõtud (2 x 5') :10'

Parlamendiliikmed :60' 30

PPE : 12' 30, S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 5' 30, GUE/NGL : 4' 30, NI : 5' 30



Tähtajad

 
 

Kolmapäev, 9. oktoober 2019

 

 

Neljapäev, 10. oktoober 2019
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36 À • Vähktõvevastane võitlus - Komisjoni avaldus

Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni
ühisettepanekud

Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekud

16 À • Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused - Nõukogu ja
komisjoni avaldused

- Resolutsiooni ettepanekud Kolmapäev, 2. oktoober kell 13.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni
ühisettepanekud

Esmaspäev, 7. oktoober kell 13.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta Esmaspäev, 7. oktoober kell 14.00

32 À • Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika  - Raport: Yana Toom (A9-0016/2019)

- Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget;
alternatiivsed resolutsiooni ettepanekud

Esmaspäev, 7. oktoober kell 13.00

- Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Teisipäev, 8. oktoober kell 13.00

8 À • Paranduseelarve projekt nr 4/2019: kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine vastavalt
ajakohastatud kuluvajadustele ja tuludele (omavahendid))  - Raport: John Howarth (A9-0012/2019)

- Muudatusettepanekud Kolmapäev, 2. oktoober kell 13.00

23 À • Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas flumioksasiin - Resolutsiooni ettepanekud

- Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekud Esmaspäev, 7. oktoober kell 13.00

22 À • Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas klorotoluroon - Resolutsiooni ettepanekud

- Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekud Esmaspäev, 7. oktoober kell 13.00

28 À • Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) -
Resolutsiooni ettepanekud

- Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekud Esmaspäev, 7. oktoober kell 13.00

29 À • Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) -
Resolutsiooni ettepanekud

- Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekud Esmaspäev, 7. oktoober kell 13.00

30 À • Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 89034 × 1507 × MON 88017
× 59122 × DAS-40278-9 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli
MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 ühekordset transformatsiooni - Resolutsiooni
ettepanekud

- Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekud Esmaspäev, 7. oktoober kell 13.00



Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
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15 À • Välisriikide sekkumine valimistesse ja desinformatsioon riiklikes ja üleeuroopalistes demokraatlikes
protsessides - Resolutsiooni ettepanekud

- Resolutsiooni ettepanekud Kolmapäev, 2. oktoober kell 13.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni
ühisettepanekud

Esmaspäev, 7. oktoober kell 13.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta Esmaspäev, 7. oktoober kell 14.00

- Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäeval Teisipäev, 8. oktoober kell 19.00
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