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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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17.00 - 23.00 Arutelud

1 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

51 À • Kliima- ja keskkonnaalane hädaolukord

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2930(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval

10 À • 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP25)

Suuliselt vastatavad küsimused

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Nõukogu
Madridis Hispaanias toimuv 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP25)

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Komisjon
Madridis Hispaanias toimuv 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP25)

[2019/2712(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval

18 À • ELi ühinemine Istanbuli konventsiooniga ja muud meetmed soolise vägivalla vastu
võitlemiseks

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2855(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval

17 ««« • ELi ja Ukraina vaheline leping, millega muudetakse ELi ja Ukraina vahelises
assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe
kaubandussoodustusi

Soovitus: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise
kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa
Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelises
assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe
kaubandussoodustusi) liidu nimel sõlmimise kohta

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
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50 • Sametrevolutsiooni 30. aastapäev: Kesk- ja Ida-Euroopas vabaduse ja demokraatia
nimel peetava võitluse tähtsus Euroopa ajaloolise ühendatuse seisukohast

Komisjoni avaldus

[2019/2931(RSP)]

58 À • Venemaa Föderatsiooni hiljutised meetmed Leedu kohtunike, prokuröride ja
uurijate vastu, kes osalesid Vilniuses 13. jaanuaril 1991 toimunud traagiliste
sündmuste uurimises

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2938(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval

2 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172)
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