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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 - 10.00 Arutelud

10.00 - 12.30 Arutelud

13.00 - 14.30 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 23.00 Arutelud

185 À • Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus
demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna
organisatsioone

Komisjoni avaldus

[2018/2619(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval

195 • Arutelu Prantsuse Vabariigi presidendi Emmanuel Macroniga Euroopa tuleviku
teemal

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - ELi-Liibanoni teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Liibanoni osalemine partnerluses Vahemere
piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA)

Soovitus: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelise teadus- ja
tehnoloogiakoostöö lepingu, milles sätestatakse Liibanoni Vabariigi osalemise tingimused partnerluses
Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), sõlmimise kohta

[2017/0199(NLE)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

62 ««« - ELi ja Mauritiuse kalandusalane partnerlusleping – kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

Soovitus: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja
Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline
toetus) sõlmimise kohta

[2017/0223(NLE)]

Kalanduskomisjon

157 ««« - ELi ja Norra leping lisasoodustuste kohta põllumajandustoodetega kauplemisel

Soovitus: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse
vormis lepingu (mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) sõlmimise kohta

[2017/0259(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
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177 - Valgurikaste taimede kasvatamise edendamise Euroopa strateegia

Raport: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

[2017/2116(INI)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

149 À«««I - Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja
nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku

Raport: Norbert Lins (A8-0262/2017)

[2016/0230(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

(Arutelu: 11/09/2017, hääletus: 13/09/2017)

148 À«««I - Kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustused, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud
kohustused

Raport: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

[2016/0231(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

(Arutelu: 13/06/2017, hääletus: 14/06/2017)

181 À«««I - Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine

Raport: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa
tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist

[2017/0219(COD)]

Põhiseaduskomisjon

34 À«««I - Hoonete energiatõhusus

Raport: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse
direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

45 À - Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine

Raport: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

[2017/2030(INI)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

187 À - Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris

Raport: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

[2017/2210(INI)]

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

167 À - Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu

Resolutsiooni ettepanekud

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]
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35 À - Arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi
rakendamine

Raport: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

[2017/2258(INI)]

Arengukomisjon

176 À - Arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamine

Raport: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Arengukomisjon

159 À - Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine ELis

Raport: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Regionaalarengukomisjon

193 À • Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände
kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2018/2642(RSP)]

214 • Olukord Süürias

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2018/2673(RSP)]

210 À • Olukord Venemaal

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2018/2669(RSP)]

Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul

194 • Korea poolsaare rahuväljavaated hiljutiste arengute valguses

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2018/2643(RSP)]

211 À • Inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine kahe Türgis vahistatud ja kinni
peetud Kreeka sõduri juhtumi puhul

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2018/2670(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval
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38 À • ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020.
aasta järgne tulevane struktuur

Raport: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Raport ELi välisrahastamisvahendite rakendamise kohta: 2017. aasta vahearuanne ja
2020. aasta järgne tulevane struktuur

[2017/2280(INI)]

Väliskomisjon

19 ««« • ELi ja Austraalia vaheline raamleping

Soovitus: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle
liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu liidu nimel
sõlmimise kohta

[2016/0367(NLE)]

Väliskomisjon

21 • ELi ja Austraalia vaheline raamleping (resolutsioon)

Raport: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu
otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt
Austraalia vahelise raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta

[2017/2227(INI)]

Väliskomisjon

89 À • Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded

Raport: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Raport subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2015. ja 2016. aasta aruannete
kohta

[2017/2010(INI)]

Õiguskomisjon
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