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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

74 À«««I • Tervisetehnoloogia hindamine

Raport: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Hääletus toimub kolmapäeval

69 • Lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi)
käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine seoses olukorraga Tšetšeenias

Suuliselt vastatav küsimus

Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke
(O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
Komisjon
Lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste
rakendamine seoses olukorraga Tšetšeenias

[2018/2851(RSP)]

84 À • Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid: IFRS 17 (kindlustuslepingud)

Komisjoni avaldus

[2018/2689(RSP)]

Hääletus toimub kolmapäeval

37 À • Hajusraamatu tehnoloogiad ja plokiahelad: usalduse suurendamine vahendajatest
loobumise abil

Suuliselt vastatav küsimus

Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Komisjon
Hajusraamatu tehnoloogiad ja plokiahelad: usalduse suurendamine vahendajatest loobumise abil

[2017/2772(RSP)]

Hääletus toimub kolmapäeval

86 À • ELi maa-, mägi- ja äärepoolseimate piirkondade tegevuskava

Komisjoni avaldus

[2018/2720(RSP)]

Hääletus toimub kolmapäeval
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2 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
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