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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 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 23.00 Arutelud

40 À • Türgi sõjalised operatsioonid Kirde-Süürias ja nende tagajärjed

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2019/2886(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval

28 À • Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod

16 À - 2020. aasta eelarvemenetlus

Raport: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

[2019/2028(BUD)]

Eelarvekomisjon

 (seni vastu võtmata)

10 - 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

Raport: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

[2018/2208(DEC)]

Eelarvekontrollikomisjon

11 - 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

Raport: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

[2018/2168(DEC)]

Eelarvekontrollikomisjon

29 À - Vastuväide rakendusaktile: taimekaitsevahendite mõju mesilastele

Resolutsiooni ettepanek

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]



15.00 - 23.00     
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44 • Kliima- ja keskkonnaalane hädaolukord

Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 162)

[2019/2887(RSP)]

20 • Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta aruande tutvustamine

[2019/2802(RSP)]

Euroopa Kontrollikoja presidendi Klaus-Heiner Lehne osavõtul

32 À • Otsingu- ja päästetööd Vahemerel

Suuliselt vastatavad küsimused

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Nõukogu
Otsingu- ja päästetegevus Vahemerel

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Komisjon
Otsingu- ja päästetegevus Vahemerel

[2019/2755(RSP)]

43 À • Ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2883(RSP)]

42 • Olukord Iraagis, eelkõige seoses noorte ja tudengite protestide vägivaldse
mahasurumisega

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2019/2884(RSP)]

31 • ÜRO kõrgetasemeline poliitiline deklaratsioon üldise tervisekindlustuse kohta

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2861(RSP)]
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