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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 - 11.50 ESMATÄHTIS ARUTELU

12.00 - 14.00 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 22.00 Arutelud

20 • Euroopa Ülemkogu 2017. aasta 19. ja 20. oktoobri kohtumise järeldused ning juhtide
tegevuskava (Ehitades üheskoos tulevikku) tutvustamine

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused

[2017/2745(RSP)]

55 ««« - ELi ja Maroko vaheline Euroopa–Vahemere lennundusleping

Soovitus: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning
teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel
sõlmimise kohta

[15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)]

Transpordi- ja turismikomisjon

46 « - Loa andmine Prantsusmaale kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja
Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra

Raport: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust nr 189/2014/EL,
millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis
toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra ja tunnistatakse
kehtetuks otsus 2007/659/EÜ

[2017/0127(CNS)]

Regionaalarengukomisjon

49 « - Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte: rahaline osalus

Raport: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 6. mai 2014. aasta
määrust (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamise kohta

[2017/0024(NLE)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

62 « - Furanüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamine

Raport: Michał Boni (A8-0309/2017)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]furaan-
2-karboksamiidi (furanüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta

[2017/0152(NLE)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
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28 - ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimine ja kulutõhususe järelevalve

Raport: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

[2016/2242(INI)]

Eelarvekontrollikomisjon

53 À«««II - Ebaseadusliku uimastikaubandusega seotud kuriteod ja karistused

Soovitus teisele lugemisele: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

[2013/0304(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

54 À«««I - CE-märgisega väetisetooted

Raport: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

13 À«««I - Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlev teabevahetus, varajase hoiatamise süsteem ja
riskihindamismenetlus

Raport: Michał Boni (A8-0359/2016)

[2016/0261(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

45 À«««I - Ühine kalanduspoliitika: lossimiskohustuse rakendamine

Raport: Alain Cadec (A8-0285/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust
(EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta

[2017/0190(COD)]

Kalanduskomisjon

72 À - Toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine (vastuväide kooskõlas kodukorra artikliga 106)

Resolutsiooni ettepanek

B8-0567/2017

[2017/2904(RSP)]

73 À - Geneetiliselt muundatud maisile 1507 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli 106 alusel)

Resolutsiooni ettepanek

B8-0568/2017

[2017/2905(RSP)]

74 À - Geneetiliselt muundatud sojaoale 305423 x 40-3-2 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli 106
alusel)

Resolutsiooni ettepanek

B8-0570/2017

[2017/2906(RSP)]

75 À - Geneetiliselt muundatud rapsile MON 88302 x Ms8 x Rf3 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli
106 alusel)

Resolutsiooni ettepanek

B8-0569/2017

[2017/2907(RSP)]
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50 - Paranduseelarve projekt nr 5: Euroopa Kestliku Arengu Fondi rahastamine ja hädaabireservi
vahendite suurendamine

Raport: Jens Geier (A8-0301/2017)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2017
„Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) rahastamine ja hädaabireservi vahendite suurendamine pärast
mitmeaastase finantsraamistiku määruse muutmist“ kohta

[2017/2135(BUD)]

Eelarvekomisjon

51 À - Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine, et eraldada rahalisi vahendeid Euroopa Kestliku Arengu
Fondile

Raport: Jens Geier (A8-0298/2017)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi
kasutuselevõtmise kohta, et eraldada rahalisi vahendeid Euroopa Kestliku Arengu Fondile

[2017/2134(BUD)]

Eelarvekomisjon

59 À - Aruteludokument „ELi rahanduse tulevik“

Resolutsiooni ettepanek

B8-0565/2017

[2017/2742(RSP)]

(Arutelu: 04/07/2017)

29 À - Õiguspärased meetmed üldsuse huvides teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks

Raport: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

[2016/2224(INI)]

Õiguskomisjon

41 À - Miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend

Raport: Laura Agea (A8-0292/2017)

[2016/2270(INI)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

24 • Komisjoni 2018. aasta tööprogramm

Komisjoni avaldus

[2017/2746(RSP)]

35 À • Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod

Raport: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti
kohta

[11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)]

Eelarvekomisjon
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17 • 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa
Ülemkogu ja nõukogu

Raport: Bart Staes (A8-0291/2017)

Teine raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II
jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

[COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)]

Eelarvekontrollikomisjon

66 • Ajakirjanike ja ajakirjandusvabaduse kaitse Maltal ning Daphne Caruana Galizia
juhtum

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2017/2896(RSP)]

Fraktsioonide sõnavõtuvoor

36 À«««I • Töötajate kaitse kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude
eest

Raport: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega
muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja
mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest

[COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

26 À • Põhiõiguste aspekt romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemine

Raport: Soraya Post (A8-0294/2017)

Raport põhiõiguste aspekti kohta romade integreerimisel ELis ja romavastasusega
võitlemise kohta

[2017/2038(INI)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
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