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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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09.00 - 11.50 Arutelud

12.00 - 14.00 HÄÄLETUS

15.00 - 21.00 Arutelud

31 • New Yorgis toimuva kliimameetmete alase tippkohtumise ja kestliku arengu
eesmärkide alase tippkohtumise ettevalmistamine

Komisjoni avaldus

[2019/2809(RSP)]

26 « • Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine – kandidaat Christine Lagarde

Raport: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Raport, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga presidendi ametisse
nimetamise kohta

[2019/0810(NLE)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

26 « - Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine – kandidaat Christine Lagarde

Raport: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

13 « - Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse nimetamine

Raport: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Raport Euroopa Keskpanga ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu
aseesimees

[2019/0903(NLE)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

14 À« - Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamine Iirimaal

Raport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud
vahetamise alustamise kohta Iirimaal

[2019/0806(CNS)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
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32 À • Välissekkumine valimistesse ja desinformatsioon liikmesriikide ja Euroopa
demokraatlike protsesside kohta

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2810(RSP)]

Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul

33 • Amazonase metsapõlengud

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2811(RSP)]

34 • Julgeolekuolukord Burkina Fasos

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2019/2812(RSP)]

35 • Hiljutised muutused Colombia poliitilises olukorras ja rahuprotsessi elluviimine

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2019/2813(RSP)]

36 • Olukord Kashmiris

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2019/2815(RSP)]
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