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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 - 15.30 Pidulik istung

15.30 - 24.00 Arutelud

32 • Rahvusvaheline holokausti mälestuspäev

1 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

49 • Ühendkuningriigi väljaastumine EList

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2539(RSP)]

Fraktsioonide sõnavõtuvoor

43 • Demokraatlikult valitud rahvaesindajate vastu suunatud viha ja füüsilise vägivalla
ärahoidmine

Komisjoni avaldus

[2019/2534(RSP)]

Fraktsioonide sõnavõtuvoor

40 • Õigusriik ja põhiõigused Ungaris, arengud alates septembrist 2018

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2517(RSP)]

50 À • Olukord Venezuelas

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2019/2543(RSP)]

Fraktsioonide sõnavõtuvoor

41 • Viimasel ajal toimunud muutused Hiina ja Taiwani väinaülestes suhetes

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2019/2529(RSP)]

42 • USA ja ELi kaubandusläbirääkimiste hetkeseis

Komisjoni avaldus

[2019/2530(RSP)]
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12 À«««I • Tippdomeeninime .eu rakendamine ja toimimine

Raport: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb
tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist ning millega tunnistatakse kehtetuks
määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

6 À • Konkurentsipoliitika aastaaruanne

Raport: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Raport konkurentsipoliitika aastaaruande kohta

[2018/2102(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

5 • Aastaaruanne (2017) Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse
kohta

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2017. aasta
aruande kohta

[2018/2152(INI)]

Eelarvekontrollikomisjon

35 À • Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2509(RSP)]

Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul

39 À • Parlamendi kodukorra muudatusettepanekud

Raport: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra järgmiste osade muutmise kohta:
I osa 1. ja 4. peatükk, V osa 3. peatükk, VII osa 4. ja 5. peatükk ning VIII osa 1. peatükk,
XII osa, XIV osa ja II lisa

[2018/2170(REG)]

Põhiseaduskomisjon

2 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
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