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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

75 À«««I • Kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja Euroopa
karistusregistrite infosüsteem (ECRIS)

Raport: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,
millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses teabe vahetamisega
kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga
(ECRIS) ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK

[2016/0002(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

76 À«««I • Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet
kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud
süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN-süsteem)

Raport: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on
teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud
süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite
infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011

[2017/0144(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

(Hääletus: 08/02/2018)

62 À«««I • Euroopa solidaarsuskorpuse programm

Raport: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks [Euroopa
solidaarsuskorpuse määrus] ja määrus (EL) nr 375/2014

[2018/0230(COD)]

Kultuuri- ja hariduskomisjon
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47 À«««I • ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt

Raport: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis
käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks
määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“)

[2017/0225(COD)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

133 À«««I • Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse
keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik

Raport: Julia Reda (A8-0084/2019)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
millega luuakse Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku
pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Hääletus toimub kolmapäeval

72 À«««I • Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas

Raport: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles
käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid
kaubandustavasid

[2018/0082(COD)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

(Hääletus: 25/10/2018)

21 ««« • ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise
järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta

Soovitus: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami
Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluse lepingu (mis käsitleb
metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust)
sõlmimise kohta

[2018/0272(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon



 
Ühise arutelu lõpp

 

Järgmise raporti lühitutvustus:
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10 • ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise
järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (resolutsioon)

Raport: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu
otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise
vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise
järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta

[2018/0272M(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

58 À«««I • Euroopa kodanikualgatus

Raport: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa
kodanikualgatuse kohta

[2017/0220(COD)]

Põhiseaduskomisjon

(Hääletus: 05/07/2018)

29 À • ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord

Raport: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Raport ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukorra kohta

[2018/2158(INI)]

Väliskomisjon

Fraktsioonide sõnavõtuvoor

12 À • ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine

Raport: Soraya Post (A8-0075/2019)

Raport ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamise kohta

[2018/2159(INI)]

Väliskomisjon

2 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
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