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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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08.30 - 11.45     

 

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine

(kodukorra artikkel 135)
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08.30 - 11.45 Arutelud

11.45 - 12.15 Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi peaministri Zoran Zaevi kõne

12.15 - 14.15 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 16.00 Põhjalikumad arupärimised

36 À • Taimekaitsevahendite määruse rakendamine

Raport: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Raport taimekaitsevahendite määruse (EÜ) nr 1107/2009 rakendamise kohta

[2017/2128(INI)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

22 À • Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul

Raport: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Raport kahetise kvaliteediga toodete kohta ühtsel turul

[2018/2008(INI)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

94 À • Opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamine Ugandas

RC B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018,
B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Myanmar ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtum

RC B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018,
B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Kambodža ja Kem Sokha juhtum

RC B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018,
B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]
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93 • Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi peaministri Zoran Zaevi kõne

9 • Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte
rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)

89 « - Eurojusti ja Albaania vaheline koostööleping

Raport: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Raport nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Albaania vahelise
koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

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

Raport: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

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

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

55 À«««I - Ühtne digivärav

Raport: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

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

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

101 «««I - Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid,
kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo*)

Raport: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust
(EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema
viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Komisjoni otsus alustada läbirääkimisi - Artikkel 69c

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

Resolutsiooni ettepanekud

RC B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018,
B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

100 À - Khan al-Ahmari ja muude beduiinide külade lõhkumise oht

Resolutsiooni ettepanekud

B8-0383/2018, RC B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018,
B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]

32 À - Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses

Raport: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[2018/2035(INI)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon



 

15.00 - 16.00
 

Põhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b)
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70 À - Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks

Resolutsiooni ettepanekud

B8-0363/2018

[2018/2589(RSP)]

24 À - Antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava

Raport: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

49 À - Liikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava

Raport: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Transpordi- ja turismikomisjon

36 À - Taimekaitsevahendite määruse rakendamine

Raport: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

22 À - Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul

Raport: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
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