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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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08.30 - 10.00     

 

10.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
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08.30 - 10.00 Arutelud

10.00 - 12.20 Arutelud

12.30 - 14.30 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 17.00 Arutelud

17.00 - 18.00 HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)

18.00 - 24.00 Arutelud (või hääletuse lõpus)

106 • Ühendkuningriigi EList väljaastumine

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2018/2970(RSP)]

11 • Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Hispaania peaministri Pedro Sánchez Pérez-
Castejóniga

[2018/2748(RSP)]

61 - Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemine

Ettepanek võtta vastu otsus

B8-0052/2019

[2018/2938(RSP)]

107 - Kodukorra artikli 108 lõike 6 kohaselt esitatud resolutsiooni ettepanek, millega taotletakse Euroopa
Kohtu arvamust selle kohta, kas kavandatav ELi ja Maroko vaheline leping, millega muudetakse
Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4, on aluslepingutega kooskõlas

B8-0051/2019

[2019/2508(RSP)]

23 À - ELi ja Maroko leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja
nr 4 (resolutsioon)

Raport: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa
Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa –
Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende
liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta

[2018/0256M(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
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28 ««« - ELi ja Maroko leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja
nr 4

Soovitus: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse
vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon
ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel)
protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta

[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

104 ««« - ELi ja Hiina vaheline leping, mis puudutab WTO vaidluste lahendamise menetlust DS492 („Meetmed,
mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“)

Soovitus: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida Euroopa Liidu nimel kirjavahetuse vormis leping
Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahel seoses WTO vaidluste lahendamise menetlusega DS492
„Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“

[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

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

Raport: Maria Arena (A8-0445/2018)

[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)

[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)

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

Regionaalarengukomisjon

98 À«««I - WTO loendis sisalduvate ELi tariifikvootide jaotamine pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust

Raport: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse ELi WTO
loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamist pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ja millega
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 32/2000

[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

43 À - Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus

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

[2018/2153(INI)]

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon



15.00 - 17.00     

 

17.00 - 18.00     HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)
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105 • Igakülgne haridus ja teadus Euroopas ning totalitaarse mineviku meelespidamine

Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 153a)

[2019/2500(RSP)]

59 À • Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2017. aastal

Raport: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2017. aastal

[2018/2103(INI)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

86 « - Tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbelise rahastamiskava
kehtestamine

Raport: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse tuumarajatiste
dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbeline rahastamiskava ning tunnistatakse
kehtetuks nõukogu määrus (Euratom) nr 1368/2013

[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

27 - Rakendamisaruanne Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba
kohta

Raport: Reimer Böge (A8-0459/2018)

[2018/2106(INI)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

85 À«««I - InvestEU programmi loomine

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

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

Eelarvekomisjon

Majandus- ja rahanduskomisjon

42 À« - ELi tagasipöördumistunnistus

Raport: Kinga Gál (A8-0433/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ELi tagasipöördumistunnistus
ja tunnistatakse kehtetuks otsus 96/409/ÜVJP

[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

52 À« - Euratomi teadus- ja koolitusprogramm 2021–2025

Raport: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja
innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ täiendav Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja
koolitusprogramm aastateks 2021–2025

[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon



 

18.00 - 24.00     Arutelud (või hääletuse lõpus)
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29 À - EKP 2017. aasta aruanne

Raport: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

[2018/2101(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

22 À - Pangandusliit – 2018. aasta aruanne

Raport: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

[2018/2100(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

39 À - ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine

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

[2018/2010(INI)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

59 À - Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2017. aastal

Raport: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

[2018/2103(INI)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

31 À • Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul

Raport: Lara Comi (A8-0456/2018)

Raport direktiivi 2011/7/EL (hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul)
rakendamise kohta

[2018/2056(INI)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

46 À • Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne

Raport: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta

[2018/2161(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

EIP presidendi Werner Hoyeri osavõtul

47 • Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2017)

Raport: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2017) kohta

[2018/2151(INI)]

Eelarvekontrollikomisjon

EIP presidendi Werner Hoyeri osavõtul
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94 À«««I • Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi
õigusriigi toimimises

Raport: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu eelarve
kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Eelarvekomisjon

Eelarvekontrollikomisjon

84 À«««I • Maksustamisalase koostöö programmi „Fiscalis“ loomine

Raport: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
luuakse maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

92 À«««I • Õiguste ja väärtuste programmi loomine

Raport: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega kehtestatakse õiguste ja
väärtuste programm

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

48 « • Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm

Raport: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Leedu
Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm (Ignalina programm) ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1369/2013

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
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