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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
Parlamendikoosseisu 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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2 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

3 À • Ühendkuningriigis toimunud referendumi tulemused

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2016/2800(RSP)]

Järgnevad fraktsioonide esimeeste sõnavõtud

3 À - Ühendkuningriigis toimunud referendumi tulemused

Resolutsiooni ettepanekud

B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016

[2016/2800(RSP)]
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Nõukogu (koos vastustega) :15'

Komisjon (koos vastustega) :15'

Parlamendiliikmed :45'

PPE : 9' 30, S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 2' 30
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3 À • Ühendkuningriigis toimunud referendumi tulemused - Nõukogu ja komisjoni avaldused

- Resolutsiooni ettepanekud Reede, 24. juuni kell 16.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni
ühisettepanekud

Esmaspäev, 27. juuni kell 17.00

- Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta Esmaspäev, 27. juuni kell 18.00

- Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise
taotlused

Esmaspäev, 27. juuni kell 21.00
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