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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 - 24.00 Arutelud

1 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

94 À«««I • Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine

Raport: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks
määrus (EL) nr 1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

46 À«««I • Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate
ohtude eest

Raport: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega
muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja
mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest

[2017/0004(COD)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

58 À«««I • ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus

Raport: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega
muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi
2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta),
määrust (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ)
nr 1831/2003 (söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide
kohta), määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust
(EÜ) nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete
lubade andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite
kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta)

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

47 À • Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias

Raport: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Raport Schengeni acquis’ sätete täieliku kohaldamise kohta Bulgaarias ja Rumeenias ning
kontrolli kaotamise kohta sisepiiridel nii maal, merel kui ka õhuruumis

[2018/2092(INI)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
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49 À«««I • Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

Raport: Anne Sander (A8-0273/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
millega luuakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja tunnistatakse
kehtetuks määrus (EMÜ) nr 337/75

[2016/0257(COD)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

50 À«««I • Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

Raport: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
millega luuakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2062/94

[2016/0254(COD)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

59 À«««I • Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

Raport: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
millega luuakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1365/75

[2016/0256(COD)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

18 À • Sõjaväeline liikuvus

Raport: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Raport sõjaväelise liikuvuse kohta

[2018/2156(INI)]

Väliskomisjon

56 • Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid,
võimalused ja õppetunnid

Raport: Yana Toom (A8-0400/2018)

Raport hariduse kohta digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud
probleemide, võimaluste ja õppetundide kohta

[2018/2090(INI)]

Kultuuri- ja hariduskomisjon

57 À • Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava

Raport: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Raport Euroopa kultuurivaldkonna uue tegevuskava kohta

[2018/2091(INI)]

Kultuuri- ja hariduskomisjon
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2 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
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