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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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15.00 - 17.30 Arutelud

17.30 - 24.00 Arutelud

1 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

41 • Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Taani peaministri Lars Løkke Rasmusseniga

[2018/2734(RSP)]

46 • ELi pikaajaline kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise strateegia kooskõlas
Pariisi kokkuleppega

Komisjoni avaldus

[2018/2941(RSP)]

24 À • Ühtse turu pakett

Komisjoni avaldus

[2018/2903(RSP)]

Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul

43 À • WTO edasine tegevus

Raport: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

Raport WTO edasise tegevuse kohta

[2018/2084(INI)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

8 À • 2018. aasta aruanne Serbia kohta

Raport: David McAllister (A8-0331/2018)

Raport komisjoni 2018. aasta Serbia aruande kohta

[2018/2146(INI)]

Väliskomisjon

5 À • 2018. aasta aruanne Kosovo kohta

Raport: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Raport komisjoni 2018. aasta Kosovo aruande kohta

[2018/2149(INI)]

Väliskomisjon
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4 À • 2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta

Raport: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Raport komisjoni 2018. aasta aruande kohta, milles käsitletakse endist Jugoslaavia
Makedoonia vabariiki

[2018/2145(INI)]

Väliskomisjon

6 À • 2018. aasta aruanne Albaania kohta

Raport: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Raport komisjoni 2018. aasta Albaania aruande kohta

[2018/2147(INI)]

Väliskomisjon

7 À • 2018. aasta aruanne Montenegro kohta

Raport: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Raport komisjoni 2018. aasta Montenegro aruande kohta

[2018/2144(INI)]

Väliskomisjon

13 À • Akadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses

Raport: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni
asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis
käsitleb akadeemilise vabaduse kaitsmist ELi välistegevuses

[2018/2117(INI)]

Väliskomisjon

Kodukorra artikkel 113

2 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
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