EUROOPA PARLAMENT
2014

2019
Istungidokument

PÄEVAKORD

Neljapäev, 28. märts 2019

28/03/19

ET

637.634/OJ
Ühinenud mitmekesisuses

ET

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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09.00 - 11.50
12.00 - 14.00
15.00 - 16.00

Arutelud
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
Arutelud

09.00 - 11.50
86

À «««I

• Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine
Raport: Silvia Costa (A8-0156/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021–2027) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL)
nr 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon

85

À «««I

• Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“
Raport: Milan Zver (A8-0111/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ning
tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon

94

À «««I

• Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks
Raport: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
luuakse jätkusuutlike investeeringute soodustamise raamistik
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

12.00 - 14.00
132 À «««I

144

«««I
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HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
- Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid,
kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo)
Raport: Tanja Fajon (A8-0261/2016)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
(Hääletus: 13/09/2018)
- Olmevee kvaliteet
Raport: Michel Dantin (A8-0288/2018)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
(Arutelu: 22/10/2018, hääletus: 23/10/2018)
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96

À «««I

- Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe
suurendamine
Raport: Angelika Niebler (A8-0269/2018)
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Õiguskomisjon

25

À «««I

- Teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate
autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamine
Raport: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Õiguskomisjon

86

À «««I

- Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine
Raport: Silvia Costa (A8-0156/2019)
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon

85

À «««I

- Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“
Raport: Milan Zver (A8-0111/2019)
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon

94

À «««I

- Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks
Raport: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

105 À

- 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament
Raport: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
[2019/2003(BUD)]
Eelarvekomisjon

151 À

- Hädaolukord Venezuelas
Resolutsiooni ettepanekud
RC B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
[2019/2628(RSP)]
(Arutelu: 12/03/2019)

117 À

- Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias
Resolutsiooni ettepanekud
B8-0230/2019
[2018/2965(RSP)]

169 À

- Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused
Resolutsiooni ettepanekud
B8-0222/2019, RC B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019
[2019/2670(RSP)]
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- Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu
Raport: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
[2018/2237(INI)]
Väliskomisjon

15.00 - 16.00
Põhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b)
171
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• G-000001/2019
(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
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