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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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Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine

(kodukorra artikkel 135)
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09.00 - 11.50 Arutelud

12.00 - 14.00 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 16.00 Põhjalikumad arupärimised

174 À • Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi rakendamine

Raport: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Raport Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi 2011/99/EL rakendamise kohta

[2016/2329(INI)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

158 À • Bologna protsessi rakendamine – ülevaade ja järelmeetmed

Suuliselt vastatav küsimus

Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Kultuuri- ja hariduskomisjon
Komisjon
Bologna protsessi rakendamine - ülevaade ja järelmeetmed

[2018/2571(RSP)]

205 À • Valgevene

RC B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018,
B8-0204/2018

[2018/2661(RSP)]

206 À • Filipiinid

RC B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018,
B8-0206/2018, B8-0208/2018

[2018/2662(RSP)]

207 À • Olukord Gaza sektoris

RC B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018,
B8-0211/2018, B8-0212/2018

[2018/2663(RSP)]



12.00 - 14.00     HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
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9 • Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte
rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)

201 « - Ühine käibemaksusüsteem ja hariliku maksumäära järgimise kohustus

Raport: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis
käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) hariliku maksumaksumäära järgimise kohustuse osas

[COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

41 À«««I - Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine

Raport: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

15 À«««I - Mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi
seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve

Raport: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

(Arutelu: 04/04/2017, hääletus: 04/04/2017)

14 À«««I - Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine

Raport: Martin Häusling (A8-0311/2015)

[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

202 À« - Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

Raport: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

[COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

183 À - 2019. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament

Raport: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Raport Euroopa Parlamendi 2019. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta

[2018/2001(BUD)]

Eelarvekomisjon

217 «««I - Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ettevõtlusstatistika kohta,
millega muudetakse määrust nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika
valdkonna õigusakti

Raport: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa
ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme
ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti

[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Komisjoni otsus alustada läbirääkimisi - Artikkel 69c
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190 À - Uurivate ajakirjanike kaitse Euroopas ning Slovaki ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová
juhtum

Resolutsiooni ettepanekud

B8-0186/2018

[2018/2628(RSP)]

(Arutelu: 14/03/2018)

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

Resolutsiooni ettepanekud

B8-0189/2018

[2018/2619(RSP)]

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

Resolutsiooni ettepanekud

B8-0194/2018, B8-0196/2018

[2018/2670(RSP)]

178 À - Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine

Raport: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Põhiseaduskomisjon

73 À - Konkurentsipoliitika aastaaruanne

Raport: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

[2017/2191(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

156 À - Vaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas

Resolutsiooni ettepanekud

B8-0188/2018, B8-0195/2018

[2017/2951(RSP)]

174 À - Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi rakendamine

Raport: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

[2016/2329(INI)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

158 À - Bologna protsessi rakendamine – ülevaade ja järelmeetmed

Resolutsiooni ettepanekud

B8-0190/2018

[2018/2571(RSP)]



15.00 - 16.00     Põhjalikumad arupärimised
 

Põhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b)
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216 • O-000022/2018

B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
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