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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

14 À«««I • Euroopa solidaarsuskorpus

Raport: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrusi (EL)
nr 1288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr
1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Kultuuri- ja hariduskomisjon

51 À«««I • Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk

Raport: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi
rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Regionaalarengukomisjon

(Hääletus: 04/07/2018)

35 • ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale

Raport: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Raport ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju kohta Põhja-Iirimaale

[2017/2225(INI)]

Regionaalarengukomisjon

29 • Kreeka erimeetmed

Raport: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Raport Kreeka erimeetmete rakendamise kohta vastavalt määrusele 2015/1839

[2018/2038(INI)]

Regionaalarengukomisjon

99 À • ELi reaktsioon 2018. aasta juulis Atika piirkonnas Matis (Kreeka) toimunud
põlengutele

Komisjoni avaldus

[2018/2847(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval
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56 • Võimalused töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või
haiguse järel

Raport: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Raport võimaluste kohta töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse
või haiguse järel

[2017/2277(INI)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

47 À • Meetmed töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja
seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis

Raport: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Raport meetmete kohta töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva
kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis

[2018/2055(INI)]

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

33 • ELi ja kolmandate riikide vahelised suhted seoses finantsteenuste reguleerimise
ja järelevalvega

Raport: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Raport ELi ja kolmandate riikide vaheliste suhete kohta seoses finantsteenuste
reguleerimise ja järelevalvega

[2017/2253(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

37 À • Keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul

Raport: Jill Evans (A8-0228/2018)

Raport keelelise võrdõiguslikkuse kohta digitaalajastul

[2018/2028(INI)]

Kultuuri- ja hariduskomisjon

23 À • Loodusvarade läbipaistev ja vastutustundlik majandamine ning metsad
arenguriikides

Raport: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Raport loodusvarade läbipaistva ja vastutustundliku majandamise ning metsade
kohta arenguriikides

[2018/2003(INI)]

Arengukomisjon

46 • Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel

Raport: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Raport majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamise kohta ELi piirialadel

[2018/2054(INI)]

Regionaalarengukomisjon

2 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
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