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Menetluste selgitus
 

Parlament hääletab 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)
(ühistekst võetakse vastu antud häälte enamusega)

2. Nõusolek

- Nõusolekumenetlus («««)
kui lepingutega on nõusoleku andmise otsuse vastu võtmiseks või tagasi lükkamiseks nõutav Euroopa Parlamendi liikmete
koosseisu häälteenamus

3. Teine lugemine

- Seadusandlik tavamenetlus («««II)
nõukogu seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks on vajalik parlamendi koosseisu häälteenamus;
nõukogu seisukoha heakskiitmiseks on vajalik antud häälte enamus

4. . Euroopa Parlamendi kodukord

- Muudatused kodukorras
(muudatused võetakse vastu parlamendi koosseisu häälteenamusega)
(otsuse ettepanek võetakse vastu antud häälte enamusega)

5. Esimene lugemine

- Seadusandlik tavamenetlus («««I)
(õigusloomega seotud ettepanek muudetakse või võetakse vastu antud häälte enamusega)
(õigusloomega seotud resolutsiooni eelnõu võetakse vastu antud häälte enamusega)

6. Nõusolek

- Nõusolekumenetlus («««)
kui lepingutega on nõusoleku andmise otsuse vastu võtmiseks või tagasi lükkamiseks nõutav antud häälte enamus

7. Muud menetlused

- Nõuandemenetlus («)
(õigusloomega seotud ettepanek võetakse vastu antud häälte enamusega)
(õigusloomega seotud resolutsiooni eelnõu võetakse vastu antud häälte enamusega)

- Muud (avaldused, suulised küsimused, omaalgatuslikud raportid, immuniteedi võtmine)
(õigusloomega seotud resolutsiooni või otsuse ettepanek võetakse vastu antud häälte enamusega)
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17.00 - 23.00 Arutelud

1 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

68 • Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek

[2014/2197(INS)]

Üks koostaja, järgnevad komisjoni esindaja sõnavõtt ja fraktsioonide sõnavõtuvoor
Hääletus toimub neljapäeval

36 À • EL ja 2015. aasta järgne ülemaailmne arenguraamistik

Raport: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

Raport Euroopa Liidu ja 2015. aasta järgse ülemaailmse arenguraamistiku kohta

[2014/2143(INI)]

Arengukomisjon

58 À • Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel

Suuliselt vastatav küsimus

Iskra Mihaylova (O-000082/2014 - B8-0042/2014)
Regionaalarengukomisjon
Komisjon
Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel

[2014/2946(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval

46 • Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontroll

Suuliselt vastatav küsimus

Bernd Lange (O-000081/2014 - B8-0040/2014)
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Komisjon
Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontroll

[2014/2869(RSP)]

66 À • Komisjoni mõjuhindamise suunised

Komisjoni avaldus

[2014/2967(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval

2 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
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