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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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12.00 - 14.00     HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
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09.00 - 11.20 Arutelud

11.30 - 12.00 Pidulik istung

12.00 - 14.00 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 23.00 Arutelud

23 • Euroopa Ülemkogu 18.–19. oktoobri 2018. aasta kohtumise ettevalmistamine

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2018/2771(RSP)]

64 • Montenegro presidendi Milo Đukanovići kõne

76 - Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotlus

Raport: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Raport Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

[2018/2069(IMM)]

Õiguskomisjon

59 «««I - Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja kolmandad riigid, kelle
kodanikud on sellest nõudest vabastatud

Raport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles loetletakse kolmandad
riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on
sellest nõudest vabastatud (kodifitseeritud tekst)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Õiguskomisjon

31 ««« - ELi ja Maroko vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkulepe: Maroko osalemise tingimused
partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA)

Soovitus: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise teadus- ja
tehnoloogiakoostöö kokkuleppe, milles sätestatakse Maroko Kuningriigi osalemise tingimused partnerluses
Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), liidu nimel sõlmimise
kohta

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

75 ««« - ELi ja Kanada lennutranspordileping

Soovitus: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning
teiselt poolt Kanada vahelise lennutranspordilepingu liidu nimel sõlmimise kohta

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Transpordi- ja turismikomisjon
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73 « - Itaalia Campione d’Italia haldusüksuse ja Itaaliale kuuluva Lugano järve osa arvamine liidu
tolliterritooriumi hulka

Raport: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/112/EÜ ja
2008/118/EÜ seoses Itaalia Campione d’Italia haldusüksuse ja Itaaliale kuuluva Lugano järve osa
arvamisega liidu tolliterritooriumi hulka ja direktiivi 2008/118/EÜ territoriaalsesse kohaldamisalasse

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

56 - Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus –
EGF/2018/001 NL/Financial service activities

Raport: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega
Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Madalmaade taotlus – EGF/2018/001
NL/Financial service activities)

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Eelarvekomisjon

17 À«««I - Audiovisuaalmeedia teenuste osutamine

Raport: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse
direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja
haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Kultuuri- ja hariduskomisjon

57 À - Paranduseelarve projekt nr 5/2018: ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) Türgile ette
nähtud toetuse reservi kantud assigneeringute tühistamine, Euroopa naabruspoliitika
rahastamisvahendi (ENI) ja humanitaarabi assigneeringute suurendamine seoses muude
kiireloomuliste meetmetega

Raport: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2018
kohta, III jagu – Komisjon: „Seoses ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) Türgile ette nähtud
toetusega reservi kantud assigneeringute tühistamine, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) ja
humanitaarabi assigneeringute suurendamine seoses muude kiireloomuliste meetmetega ning Innovatsiooni
ja Võrkude Rakendusameti (INEA) ametikohtade loetelu muutmine seoses WiFi4EU algatusega“

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Eelarvekomisjon
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48 À • ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide
tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas

Suuliselt vastatavad küsimused

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Arengukomisjon
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Väliskomisjon
Nõukogu
ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse
reguleerimiseks inimõiguste osas

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Arengukomisjon
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Väliskomisjon
Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse
reguleerimiseks inimõiguste osas

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Arengukomisjon
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Väliskomisjon
Komisjon
ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse
reguleerimiseks inimõiguste osas

[2018/2763(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval

70 • ELi toetus ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas
(UNRWA) pärast USA rahalise abi lõpetamist

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2018/2852(RSP)]

71 À • Olukord Jeemenis

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2018/2853(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval

66 À«««I • Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid

Raport: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes
kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
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15 « • Käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamine ja lihtsustamine

Raport: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse
direktiivi 2006/112/EÜ seoses käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamise
ja lihtsustamisega ning võetakse kasutusele liikmesriikidevahelise kaubanduse
maksustamise lõplik süsteem

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

11 À« • Käibemaksumäärad

Raport: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse
direktiivi 2016/112/EÜ käibemaksumäärade osas

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

89 À • Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2018/2869(RSP)]

Hääletus toimub oktoobri II osaistungjärgul

47 • Valimisõigusest ilmajätmine ELis

Suuliselt vastatavad küsimused

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Petitsioonikomisjon
Nõukogu
Valimisõigusest ilmajätmine ELis

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Petitsioonikomisjon
Komisjon
Valimisõigusest ilmajätmine ELis

[2018/2767(RSP)]
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