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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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17.00 - 23.00 Arutelud

1 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

40 • Komisjoni otsus kolmanda liikuvuspaketi kohta

Komisjoni avaldus

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava

Raport: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
kehtestatakse Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane
kava ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 676/2007 ja (EÜ) nr
1342/2008

[2016/0238(COD)]

Kalanduskomisjon

(Arutelu: 13/09/2017, hääletus: 14/09/2017)

27 • Väärtusahela optimeerimine ELi kalandussektoris

Raport: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Raport väärtusahela optimeerimise kohta ELi kalandussektoris

[2017/2119(INI)]

Kalanduskomisjon

73 À • Kalatoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele

Raport: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Raport kontrollimeetmete rakendamise kohta, et teha kindlaks kalandustoodete
vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele

[2017/2129(INI)]

Kalanduskomisjon

Hääletus toimub kolmapäeval

69 À • Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik

Raport: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Raport toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta

[2018/2037(INI)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Hääletus toimub kolmapäeval



 

Järgmiste raportite lühitutvustus:
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14 • ÜPP noorte põllumajandustootjate vahendite rakendamine ELis pärast 2013. aasta
reformi

Raport: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Raport ÜPP noorte põllumajandustootjate vahendite rakendamise kohta ELis pärast 2013.
aasta reformi

[2017/2088(INI)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

89 À • Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat

Komisjoni avaldus

[2018/2718(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval

20 À • Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe
tõlgendamine ja rakendamine

Raport: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Raport paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe
tõlgendamise ja rakendamise kohta

[2016/2018(INI)]

Õiguskomisjon

Põhiseaduskomisjon

Hääletus toimub kolmapäeval

12 À • Jätkusuutlik rahastamine

Raport: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Raport jätkusuutliku rahastamise kohta

[2018/2007(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

10 À • 2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel

Raport: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Raport 2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabeli kohta

[2018/2009(INI)]

Õiguskomisjon

2 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
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