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Menetluste selgitus
Parlament hääletab täiskogule esitatud tekstide üle järgmises järjekorras, kui ta ei otsusta teisiti:
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

À = Tähtajad ´ = Tähtajad vastavalt vajadusele 6 = Veel vastu võtmata tekst, kuupäevad vajaduse korral
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Teisipäev, 12. märts 2019
09.00 - 10.00
10.00 - 12.20
12.30 - 14.30
15.00 - 24.00

Arutelud
Arutelud
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
Arutelud

09.00 - 10.00
Hääletus kiireloomulise arutelu korraldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 154)
93

À «««I

- Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud reeglid seoses Ühendkuningriigi liidust
väljaastumisega
Raport:
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Kalanduskomisjon
(seni vastu võtmata)

94

À «««I

- Ühendkuningriigi vetes kala püüdvatele liidu kalalaevadele antavad kalapüügiload ja
Ühendkuningriigi kalalaevade kalapüük liidu vetes
Raport:
[2019/0010(COD)]
Kalanduskomisjon
(seni vastu võtmata)

134 À «««I

146 À

- Raudteeohutuse ja -ühenduse teatavad aspektid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri
Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
Raport: Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
(seni vastu võtmata)

• Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele
ametikohtadele ELis
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2614(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval

10.00 - 12.20
124

636.011/OJ

• Arutelu Slovaki Vabariigi peaministri Peter Pellegriniga Euroopa tuleviku teemal
[2019/2515(RSP)]
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HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

135

- Monika Hohlmeieri puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)
Raport Monika Hohlmeieri puutumatuse äravõtmise taotluse kohta
[2019/2002(IMM)]
Õiguskomisjon

144

- Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)
Raport Jean Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta
[2018/2247(IMM)]
Õiguskomisjon

145

- Dominique Bilde’i puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)
Raport Dominique Bilde'i puutumatuse äravõtmise taotluse kohta
[2018/2267(IMM)]
Õiguskomisjon

101

- Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 159 kohaldamise pikendamine parlamendi üheksanda
koosseisu ametiaja lõpuni
B8-0147/2019
[2019/2545(RSO)]

92

«««I

- Elektrooniline kaubaveoteave
Raport: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elektroonilise kaubaveoteabe
kohta
[2018/0140(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon

21

«««

- ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse
ja puidukaubanduse kohta
Soovitus: Heidi Hautala (A8-0083/2019)
[2018/0272(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

10

46

- ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse
ja puidukaubanduse kohta (resolutsioon)
Raport: Heidi Hautala (A8-0093/2019)
[2018/0272M(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
«««

636.011/OJ

- Protokoll, millega muudetakse konventsiooni isikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud
töötlemisel
Soovitus: József Nagy (A8-0070/2019)
Soovitus nõukogu otsuse kohta, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides
protokoll, millega muudetakse Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse
konventsiooni
[2018/0238(NLE)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
636.011/OJ
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103

«««

- Liikmesriikidele loa andmine saada osaliseks Euroopa Nõukogu konventsioonis, mis käsitleb
integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele,
julgeolekule ning teenustele
Soovitus: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu
huvides Euroopa Nõukogu konventsiooni (mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja
teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele) osaliseks (CETS nr°218)
[2018/0116(NLE)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

107

«««

- ELi ja Hiina mereveolepingu muutmise protokoll (Horvaatia ühinemine)
Soovitus: Francisco Assis (A8-0168/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning
teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut muutva protokolli liidu ja
liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga
[2014/0327(NLE)]
Transpordi- ja turismikomisjon

30

«««

- Euroopa – Vahemere piirkonna leping ELi ja Egiptuse assotsiatsiooni loomiseks (Horvaatia
ühinemine)
Soovitus: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)
Soovitus, milles käsitletakse nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule
(assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse
Araabia Vabariigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud
protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta
[2016/0121(NLE)]
Väliskomisjon

17

90

75

- ELi–Türkmenistani partnerlus- ja koostööleping
Vaheraport: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)
Vaheraport nõukogu ja komisjoni otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Euroopa
Aatomienergiaühenduse poolt partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimist, millega luuakse partnerlus ühelt
poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Türkmenistani vahel
[1998/0031R(NLE)]
Väliskomisjon
«

À «««I

636.011/OJ

- Rakendusotsus DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta
Ühendkuningriigiga
Raport: Branislav Škripek (A8-0092/2019)
Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud
andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga
[2018/0812(CNS)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
- Kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem
(ECRIS)
Raport: Daniel Dalton (A8-0219/2016)
[2016/0002(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

636.011/OJ

4

Teisipäev, 12. märts 2019

4

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)
[2017/0144(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
(Hääletus: 08/02/2018)

62

À «««I

- Euroopa solidaarsuskorpuse programm
Raport: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
[2018/0230(COD)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon

47

À «««I

- ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt
Raport: Angelika Niebler (A8-0264/2018)
[2017/0225(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

72

À «««I

- Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas
Raport: Paolo De Castro (A8-0309/2018)
[2018/0082(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
(Hääletus: 25/10/2018)

58

À «««I

- Euroopa kodanikualgatus
Raport: György Schöpflin (A8-0226/2018)
[2017/0220(COD)]
Põhiseaduskomisjon
(Hääletus: 05/07/2018)

57

À «««I

- Kultuuriväärtuste import
Raport: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi
kohta
[2017/0158(COD)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
(Arutelu: 24/10/2018, hääletus: 25/10/2018)

97

À «««I

- Isikuandmete kaitse Euroopa Parlamendi valimiste raames
Raport: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust
(EL, Euratom) nr 1141/2014 kontrollimenetluse osas, mis käsitleb isikuandmete kaitse normide rikkumist
Euroopa Parlamendi valimiste raames
[2018/0336(COD)]
Põhiseaduskomisjon

636.011/OJ
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122 À

5

- Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud
ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks
Resolutsiooni ettepanekud
B8-0153/2019, RC B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019,
B8-0162/2019, B8-0164/2019
[2019/2575(RSP)]
(Arutelu: 13/02/2019)

29

À

- ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord
Raport: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
[2018/2158(INI)]
Väliskomisjon

12

À

- ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine
Raport: Soraya Post (A8-0075/2019)
[2018/2159(INI)]
Väliskomisjon

15.00 - 24.00
123 À

16

À

• Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus
[2019/2580(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
• 2018. aasta Türgi aruanne
Raport: Kati Piri (A8-0091/2019)
Raport komisjoni 2018. aasta Türgi aruande kohta
[2018/2150(INI)]
Väliskomisjon

153 À

• Hädaolukord Venezuelas
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus
[2019/2628(RSP)]
Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul

117 À

• Euroopa välisteenistuse järelmeetmed kaks aastat pärast EP raportit, milles käsitleti
ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate
osapoolte propagandale
Raport: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi soovitust nõukogule ja komisjoni
asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa
välisteenistuse järelmeetmete kohta kaks aastat pärast Euroopa Parlamendi raportit, milles
käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud
kolmandate osapoolte propagandale
[2018/2115(INI)]
Väliskomisjon
Kodukorra artikkel 113

636.011/OJ
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Ühine arutelu - Afganistan
«««

32

33

À

• ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping
Soovitus: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Soovitus, milles käsitletakse nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja
selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlusja arengukoostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Väliskomisjon
• ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping (resolutsioon)
Raport: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, milles käsitletakse
nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt
poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu
nimel sõlmimise kohta
[2015/0302M(NLE)]
Väliskomisjon

Ühise arutelu lõpp
31

À

• ELi ning Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimisleping
Raport: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni
asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja
Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimislepingu kohta
[2018/2246(INI)]
Väliskomisjon
Kodukorra artikkel 113

13

À «««I

• Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded
Raport: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste
ligipääsetavusnõuetega
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
(Arutelu: 13/09/2017, hääletus: 14/09/2017)

138 À

636.011/OJ

• Kiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate
riikide kohta ELi must nimekiri
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2612(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval

636.011/OJ
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99

À «««I

• Viisainfosüsteem
Raport: Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL)
2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõime määrus] ja
otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

70

À «««I

• Varjupaiga- ja Rändefond
Raport: Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
luuakse Varjupaiga- ja Rändefond
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

71

À «««I

• Piirihalduse ja viisade rahastamisvahend
Raport: Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana piirihalduse ja viisade rahastamisvahend
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

69

À «««I

• Sisejulgeolekufond
Raport: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
luuakse Sisejulgeolekufond
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
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