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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 - 11.30 Arutelud

12.00 - 13.00 HÄÄLETUS

13.00 - 13.30 (Filmiauhinna LUX üleandmine)

15.00 - 23.00 Arutelud

23 • Euroopa Komisjoni ametisseastuv president tutvustab volinike kolleegiumi ja selle
programmi

[2019/2801(RSP)]

24 - Euroopa Komisjoni valimine

[2019/2109(INS)]

Eelnevad fraktsioonide esindajate sõnavõtud pöördjärjestuses

40 - Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale

Raport: Eva Kaili (A9-0040/2019)

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

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Eelarvekomisjon

56 - Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide
lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi
kasutuselevõtmise kohta praeguste rände, pagulaste sissevoolu ja julgeolekuohtudega seotud probleemide
lahendamiseks võetavate kiireloomuliste eelarvemeetmete rahastamiseks

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Eelarvekomisjon

27 - ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2020. aasta
üldeelarvest

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu
Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2020. aasta üldeelarvest

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Eelarvekomisjon

20 - 2020. aasta eelarvemenetluse ühine tekst

Raport: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Euroopa Parlamendi delegatsioon eelarve lepituskomitees
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61 • (Filmiauhinna LUX üleandmine)

60 • Teiste riikide sekkumine meie demokraatiasse ja valimistesse

Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 162)

[2019/2941(RSP)]

47 • Idanaabruse arengusuunad

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2019/2934(RSP)]

46 • Olukord Iisraelis ja Palestiinas, sealhulgas asundustes

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2019/2935(RSP)]

43 • Lähis-Ida piirkonna olukord, sealhulgas Iraani, Iraagi ja Liibanoni kriis

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2019/2917(RSP)]

19 À • Käimasolevad läbirääkimised ELi ja AKV riikide vahelise uue partnerluslepingu üle

Suuliselt vastatavad küsimused

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Arengukomisjon
Nõukogu
Käimasolevad läbirääkimised Euroopa Liidu ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna
riikide rühma uue partnerluslepingu üle

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Arengukomisjon
Komisjon
Käimasolevad läbirääkimised Euroopa Liidu ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna
riikide rühma uue partnerluslepingu üle

[2019/2832(RSP)]
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