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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 ESMATÄHTIS ARUTELU

12.00 - 14.00 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 21.00 Arutelud

41 À • Ühendkuningriigi väljaastumine EList

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2817(RSP)]

19 - Paranduseelarve projekt nr 1/2019: 2018. aasta ülejääk

Raport: John Howarth (A9-0005/2019)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2019
kohta: 2018. eelarveaasta ülejäägi kandmine eelarvesse

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Eelarvekomisjon

21 À - Paranduseelarve projekt nr 2/2019: peamiste ELi konkurentsivõime programmide „Horisont 2020“ ja
„Erasmus+“ vahendite suurendamine

Raport: John Howarth (A9-0004/2019)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2019
kohta – Peamiste ELi konkurentsivõime programmide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ vahendite
suurendamine

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Eelarvekomisjon

20 - Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja
Austriale

Raport: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu
Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Eelarvekomisjon

24 - Paranduseelarve projekt nr 3/2019: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse
maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale

Raport: John Howarth (A9-0006/2019)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2019
kohta, mis on lisatud ettepanekule Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse
maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Eelarvekomisjon



 

15.00 - 21.00     
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23 - Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – EGF/2019/000 TA 2019
–Tehniline abi komisjoni algatusel

Raport: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega
Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (taotlus EGF/2019/000 TA 2019 – Tehniline abi
komisjoni algatusel)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Eelarvekomisjon

41 À - Ühendkuningriigi väljaastumine EList

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Vähivastane võitlus

Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 162)

[2019/2818(RSP)]

11 • Nõukogu seisukoha esitlus üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2020

[2019/2710(RSP)]

38 À • Euroopa mälestamise tähtsus Euroopa tuleviku jaoks

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2819(RSP)]

39 À • Ülevaade rahapesuvastaste õigusaktide rakendamise olukorrast

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2820(RSP)]
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