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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 - 11.50 ESMATÄHTIS ARUTELU

12.30 - 14.30 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 23.00 Arutelud

43 • Euroopa Liidu olukord

Komisjoni presidendi avaldus

[2018/2736(RSP)]

84 «««I - Liidu turule lastava ühekordselt destilleeritud shochu nimikogused

Raport: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust
(EÜ) nr 110/2008 seoses nimikogustega, et lasta liidu turule ühekordselt destilleeritud shochu, mis on
valmistatud „pot still“ meetodil ja villitud Jaapanis

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

26 ««« - USA ja ELi vahelise koostöömemorandumi muudatus (lennuliikluse korraldamise süsteemi
kasutuselevõtmine)

Soovitus: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise
koostöömemorandumi NAT-I-9406 esimese muudatuse liidu nimel allakirjutamise kohta

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

18 ««« - Lennutranspordileping Kanada ja ELi vahel (Horvaatia ühinemine)

Soovitus: Francisco Assis (A8-0256/2018)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide
vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et
võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Transpordi- ja turismikomisjon

88 À«««I - Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul

Raport: Axel Voss (A8-0245/2018)

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Õiguskomisjon

52 À«««I - Liitu siseneva või liidust väljuva sularaha kontroll

Raport: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
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53 À«««I - Rahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil

Raport: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

19 À - Olukord Ungaris

Raport: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

86 À - Autonoomsed relvasüsteemid

Resolutsiooni ettepanekud

RC B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018,
B8-0361/2018, B8-0362/2018

[2018/2752(RSP)]

34 À - ELi ja USA suhete seis

Raport: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Väliskomisjon

28 À - ELi ja Hiina suhete seis

Raport: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Väliskomisjon

91 • Pensionide tulevik ning võitlus erastamise vastu ja avalike üldiste
sotsiaalkindlustussüsteemide tugevdamine

Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 153a)

[2018/2843(RSP)]

44 • Nõukogu seisukoha tutvustamine üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2019

[2018/2737(RSP)]

16 À«««I • Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja
asutustes ning isikuandmete vaba liikumine

Raport: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning
selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr
45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon



Ühine arutelu - Plastistrateegia ning kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevad

õigusaktid

 
Ühise arutelu lõpp

3 3Kolmapäev, 12. september 2018

626.050/OJ 626.050/OJ

32 À • Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses

Raport: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Raport, mis käsitleb Euroopa strateegiat plasti kohta ringmajanduses

[2018/2035(INI)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

70 À • Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise
seose tugevdamiseks

Suuliselt vastatavad küsimused

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Nõukogu
Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Komisjon
Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks

[2018/2589(RSP)]

24 À • Antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa
terviseühtsuse tegevuskava

Raport: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Raport antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa
terviseühtsuse tegevuskava kohta

[2017/2254(INI)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

55 À«««I • Ühtne digivärav

Raport: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste
pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

49 À • Liikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava

Raport: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Raport liikuva Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava kohta

[2017/2257(INI)]

Transpordi- ja turismikomisjon
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