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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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09.00 - 10.30 Arutelud

10.30 - 11.30 Arutelud

11.30 - 12.00 Pidulik istung

12.00 - 14.00 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 23.00 Arutelud

112 • ELi rände- ja varjupaigapoliitika reformimine Vahemerel ja Aafrikas jätkuva
humanitaarkriisi valguses

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2516(RSP)]

75 • Nõukogu eesistujariigi Austria ülevaade

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2018/2942(RSP)]

Fraktsioonide sõnavõtuvoor

100 • Euro 20. aastapäev

91 «««I - Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana

Raport: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse integreeritud
piirihalduse fondi osana tollikontrolli seadmete rahastamisvahend

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

93 ««« - Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaanias käsitleva ELi ja Albaania vahelise staatust
käsitleva kokkuleppe sõlmimine

Soovitus: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust
Albaania Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi vahelise staatust käsitleva
kokkuleppe sõlmimise kohta

[2018/0241(NLE)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
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25 ««« - ELi ja Kõrgõzstani partnerlus- ja koostöölepingule (Horvaatia ELiga ühinemise arvesse võtmiseks)
lisatud protokoll

Soovitus: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta partnerlus- ja koostöölepingule, millega sõlmitakse partnerlus ühelt
poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Kirgiisi Vabariigi vahel, Horvaatia
Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja liikmesriikide nimel
sõlmimise kohta

[2017/0185(NLE)]

Väliskomisjon

24 - ELi ja Kõrgõzstani laiaulatuslik leping

Raport: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Raport nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika
kõrgele esindajale esitatava Euroopa Parlamendi soovituse kohta, milles käsitletakse ELi ja Kirgiisi
Vabariigi vahelist laiaulatuslikku lepingut

[2018/2118(INI)]

Väliskomisjon

Kodukorra artikkel 113

26 - Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris

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

[2018/2089(INI)]

Transpordi- ja turismikomisjon

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

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

[2017/0113(COD)]

Transpordi- ja turismikomisjon

97 À«««I - ELi ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud soodustuste
kohaldamise ajutine peatamine

Raport: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse
kaitseklausleid ja muid mehhanisme, mis võimaldavad ajutiselt peatada Euroopa Liidu ja teatavate
kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise

[2018/0101(COD)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

90 À«««I - Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine

Raport: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse tollikoostöö
programm "Toll"

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

57 À« - EIP põhikirja muutmine

Raport: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Investeerimispanga
põhikirja

[2018/0811(CNS)]

Põhiseaduskomisjon



 

15.00 - 23.00     
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19 À - Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis

Raport: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

[2018/2162(INI)]

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

20 À - ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte

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

[2018/2222(INI)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

35 À - Hinnang ELi eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks

Raport: Brian Hayes (A8-0378/2018)

[2018/2086(INI)]

Eelarvekontrollikomisjon

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

Raport: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

[2018/2155(INI)]

Väliskomisjon

32 À - Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis

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

[2018/2095(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

54 • Rumeenia eesistumise tegevuskava tutvustamine

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2018/2918(RSP)]

29 À • EKP 2017. aasta aruanne

Raport: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Raport Euroopa Keskpanga 2017. aasta aruande kohta

[2018/2101(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

EKP presidendi Mario Draghi osavõtul

22 À • Pangandusliit – 2018. aasta aruanne

Raport: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Raport pangandusliidu kohta – 2018. aasta aruanne

[2018/2100(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon



 
Ühine arutelu - Kaubandus- ja assotsieerimislepingute rakendamine Ladina-

Ameerikas

 
Ühise arutelu lõpp
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85 À«««I • InvestEU programmi loomine

Raport: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
luuakse InvestEU programm

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Eelarvekomisjon

Majandus- ja rahanduskomisjon

39 À • ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine

Raport: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Raport Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu
rakendamise kohta

[2018/2010(INI)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

27 • Rakendamisaruanne Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu
kaubandussamba kohta

Raport: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Raport Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba
rakendamise kohta

[2018/2106(INI)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

83 À«««I • Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF)

Raport: Maria Arena (A8-0445/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

89 À«««I • Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+)

Raport: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa
Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

88 À«««I • Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted

Raport: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa
Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse
koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Regionaalarengukomisjon
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