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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

43 À • Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus

Raport: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

Raport pestitsiididele lubade andmise ELi menetluse kohta

[2018/2153(INI)]

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon

Hääletus toimub kolmapäeval

56 À«««I • Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol

Raport: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega
muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade
autoveol

[2017/0113(COD)]

Transpordi- ja turismikomisjon

19 À • Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis

Raport: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Raport soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta Euroopa Parlamendis

[2018/2162(INI)]

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

20 À • ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte kohta

[2018/2222(INI)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

35 À • Hinnang ELi eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks

Raport: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Raport ELi eelarve avaliku sektori reformi edendamiseks kasutamise hindamise
kohta

[2018/2086(INI)]

Eelarvekontrollikomisjon
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15 À • Usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad ELi
suunised ning ELi erisaadiku asjaomased volitused

Raport: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Raport usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevate ELi
suuniste ning ELi erisaadiku asjaomaste volituste kohta

[2018/2155(INI)]

Väliskomisjon

32 À • Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis

Raport: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Raport soolise võrdõiguslikkuse ja maksupoliitika kohta ELis

[2018/2095(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

26 • Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris

Raport: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Raport isejuhtivate autode kohta Euroopa transpordisektoris

[2018/2089(INI)]

Transpordi- ja turismikomisjon

2 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
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