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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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10.00 - 11.50     
 

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine

(kodukorra artikkel 144)

 

12.00 - 14.00     HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
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10.00 - 11.50 Arutelud

12.00 - 14.00 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 16.00 Arutelud

37 À • LGBTI-inimeste olukord Ugandas

RC B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019,
B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Egiptus

B9-0136/2019, RC B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019,
B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Kavandatav uus Indoneesia kriminaalseadustik

RC B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019,
B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(RSP)]

9 • Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte
rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)

23 6 «««I - Liikmesriikidele antav finantsabi, et katta neile pärast Ühendkuningriigi ilma lepinguta liidust
väljaastumist tekkivat suurt rahalist koormust

Raport: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu
määrust (EÜ) nr 2012/2002, et anda liikmesriikidele rahalist toetust, mis aitaks neil kanda pärast
Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumist tekkinud suurt rahalist koormust

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Regionaalarengukomisjon

34 À - Kroomtrioksiidi kasutamine

Resolutsiooni ettepanek

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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33 À - Thomas Cook Groupi pankroti mõjud

Resolutsiooni ettepanekud

RC B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019,
B9-0124/2019

[2019/2854(RSP)]

36 À - Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt – hetkeseis – avalik
aruandlus riikide lõikes

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

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

Resolutsiooni ettepanekud

RC B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019,
B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Otsingu- ja päästetööd Vahemerel

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0155/2019, RC B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019,
B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • EBA tegevdirektori Farkasi nimetamine AFME tegevjuhiks

Suuliselt vastatav küsimus

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
Komisjon
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tegevdirektori Adam Farkasi nimetamine Euroopa Finantsturgude
Assotsiatsiooni (AFME) tegevjuhiks

[2019/2888(RSP)]
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