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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 - 11.20 Arutelud

11.30 - 13.30 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

47 • Arutelu Belgia peaministri Charles Micheliga Euroopa tuleviku teemal

[2018/2621(RSP)]

7 ««« - ELi ja Usbekistani partnerlus- ja koostöölepingu protokoll (Horvaatia ühinemine)

Soovitus: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning
teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelisele partnerlus- ja koostöölepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa
Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]

Väliskomisjon

8 ««« - ELi ja Korea raamleping (Horvaatia ühinemine)

Soovitus: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt
poolt Korea Vabariigi vahelisele raamlepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse
võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]

Väliskomisjon

20 « - Uue psühhoaktiivse aine ADB-CHMINACA suhtes kontrollimeetmete kehtestamine

Soovitus: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-
oksobutaan-2-üül)-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiidi (ADB-CHMINACA) suhtes
kontrollimeetmete kehtestamise kohta

[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

17 « - Uue psühhoaktiivse aine CUMYL-4CN-BINACA suhtes kontrollimeetmete kehtestamine

Raport: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine 1-(4-tsüanobutüül)-N-(2-
fenüülpropaan-2-üül)-1H-indasool-3-karboksamiidi (CUMYL-4CN-BINACA) suhtes kontrollimeetmete
kehtestamise kohta

[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

38 - Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine (Belgia taotlus –
EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

Raport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega
Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]

Eelarvekomisjon
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24 - ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitlev 2016. aasta aruanne

Raport: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

[2017/2216(INI)]

Eelarvekontrollikomisjon

49 À - Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud suhkrupeet H7–1

Resolutsiooni ettepanekud

B8-0220/2018

[2018/2651(RSP)]

34 - Euroopa Prokuratuuri valikukomisjoni liikme ametisse nimetamine

B8-0219/2018

[2018/2032(INS)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

39 À - Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2016)

Raport: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Eelarvekontrollikomisjon

50 À - Presidendivalimised Venezuelas

Resolutsiooni ettepanekud

B8-0225/2018

[2018/2695(RSP)]

10 À - Ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondlik eesmärk „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute
kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“

Raport: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

[2017/2285(INI)]

Regionaalarengukomisjon

42 À - Lapsrändajate kaitse

Resolutsiooni ettepanekud

B8-0218/2018

[2018/2666(RSP)]

28 À - Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses

Resolutsiooni ettepanekud

B8-0217/2018

[2017/2922(RSP)]

5 À - ELi lamba- ja kitsekasvatuse sektori praegune olukord ja tulevikuväljavaated

Raport: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

[2017/2117(INI)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

40 À - Meedia mitmekesisus ja meediavabadus Euroopa Liidus

Raport: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

[2017/2209(INI)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
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