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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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Ühine arutelu - Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem
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09.00 - 11.50 Arutelud

12.00 - 14.00 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 22.00 Arutelud

32 À«««I • Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide
välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist
lahkumise andmete registreerimiseks

Raport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu
liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja
riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning
määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse
eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ)
nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011

[COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

33 À«««I • Schengeni piirieeskirjade muutmine riiki sisenemise ja riigist lahkumise
süsteemi kasutamise osas

Raport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 riiki sisenemise ja riigist lahkumise
süsteemi kasutamise osas

[COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

67 À • Võitlus seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise vastu ELis

Komisjoni avaldus

[2017/2897(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval
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65 À • Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod

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

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

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

Eelarvekomisjon

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

Raport: Bart Staes (A8-0291/2017)

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

Eelarvekontrollikomisjon

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

Raport: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

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

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

32 À«««I - Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide välispiire ületavate
kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete registreerimiseks

Raport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

[COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

33 À«««I - Schengeni piirieeskirjade muutmine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas

Raport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

[COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

26 À - Põhiõiguste aspekt romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemine

Raport: Soraya Post (A8-0294/2017)

[2017/2038(INI)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

68 • Võitlus ebaseadusliku sisserände ja inimkaubanduse vastu Vahemere piirkonnas

Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 153a)

[2017/2898(RSP)]

52 À • Euroala majanduspoliitika

Raport: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Raport euroala majanduspoliitika kohta

[2017/2114(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon



Ühine arutelu - Väärtpaberistamis- ja usaldatavusnõuded
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10 À«««I • Lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise raamistik

Raport: Paul Tang (A8-0387/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
millega kehtestatakse ühised eeskirjad väärtpaberistamise kohta ning luuakse lihtsa,
läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise Euroopa raamistik ning millega
muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ, 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr
1060/2009 ja (EL) nr 648/2012

[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

11 À«««I • Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad
usaldatavusnõuded

Raport: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja
investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta

[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

56 À • Läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga

Raport: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Raport soovituse kohta nõukogule kavandatavate läbirääkimisvolituste andmiseks
kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga

[2017/2192(INI)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

57 À • Läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Uus-Meremaaga

Raport: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

Raport soovituse kohta nõukogule kavandatavate läbirääkimisvolituste andmiseks
kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Uus-Meremaaga

[2017/2193(INI)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
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70 • Lennuettevõtjate broneerimissüsteemide neutraalsus ja lennuinfole juurdepääsu
piiramine

Suuliselt vastatav küsimus

Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges
Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura,
Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán
Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter
Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano
Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore
Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen,
Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard
Kukan, Daniel Dalton (O-000075/2017 - B8-0604/2017)
Komisjon
Lennuettevõtjate broneerimissüsteemide neutraalsus ja lennuinfole juurdepääsu piiramine

[2017/2900(RSP)]

69 • Põhja-Hispaania ja Portugali metsatulekahjudele reageerimise mehhanism

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2017/2899(RSP)]
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