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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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09.00 - 11.00 Arutelud

11.15 - 12.00 Pidulik istung

12.00 - 14.00 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 23.00 Arutelud

77 « - Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr
1150/2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ,
Euratom

Raport: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Eelarvekomisjon

 (seni vastu võtmata)

10 À • Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid

Suuliselt vastatavad küsimused

Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Nõukogu
Strateegia „Euroopa 2020” tööhõive- ja sotsiaalaspektid

Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Komisjon
Strateegia „Euroopa 2020” tööhõive- ja sotsiaalaspektid

[2014/2779(RSP)]

28 • Tema Pühaduse paavst Franciscuse sõnavõtt

59 ««« - Protokoll raudteeveeremile eriomaste küsimuste kohta

Soovitus: Heidi Hautala (A8-0030/2014)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu liikurseadmetega seotud rahvusvaheliste tagatiste
konventsiooni 23. veebruaril 2007 Luxembourgis vastuvõetud protokolli (raudteeveeremile eriomaste
küsimuste kohta) Euroopa Liidu nimel heakskiitmise kohta

[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]

Õiguskomisjon

62 ««« - Kohtualluvuse kokkuleppeid käsitlev 30. juuni 2005. aasta Haagi konventsioon

Soovitus: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva 30. juuni 2005. aasta
Haagi konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise kohta

[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]

Õiguskomisjon



 

15.00 - 23.00     
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57 - Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/008  FI/STX
Rauma

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega
Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni
2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13
(taotlus EGF/2014/008 FI/STX Rauma, Soome)

[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]

Eelarvekomisjon

56 - Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/005 FR/GAD

Raport: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega
Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni
2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13
(Prantsusmaa taotlus EGF/2014/005 FR/GAD)

[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]

Eelarvekomisjon

67 - Euroopa Kohtu arvamus Euroopa Liidu ja Kanada vahelise broneeringuinfo töötlemist ja edastamist
lennuettevõtjatelt Kanada Piirivalveametile käsitleva lepingu kooskõla kohta aluslepingutega

Resolutsiooni ettepanek

B8-0265/2014

[2014/2966(RSP)]

36 À - EL ja 2015. aasta järgne ülemaailmne arenguraamistik

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

[2014/2143(INI)]

Arengukomisjon

10 À - Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid

Resolutsiooni ettepanekud

B8-0252/2014

[2014/2779(RSP)]

26 • Eelarve 2015: lepitusmenetluse tulemused

40 • Naiste vastu suunatud vägivalla vastane võitlus

Suuliselt vastatav küsimus

Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Komisjon
Naiste vastu suunatud vägivalla vastast võitlust käsitleva Euroopa Parlamendi seadusandliku
algatusraporti järelmeetmed

[2014/2916(RSP)]
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35 À • Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus

Suuliselt vastatavad küsimused

Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Nõukogu
Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus

Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Komisjon
Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus

[2014/2907(RSP)]

Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul

61 • Viivitamatu väljasaatmine ja nn kiirtagasisaatmise kavandatav legaliseerimine
Hispaanias

Suuliselt vastatav küsimus

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni
Komisjon
Viivitamatu väljasaatmine ja nn kiirtagasisaatmise kavandatav legaliseerimine Hispaanias

[2014/2959(RSP)]

30 • ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014−2020

Suuliselt vastatav küsimus

Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Komisjon
ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014-2020

[2014/2861(RSP)]

29 • Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi rakendamine

Suuliselt vastatav küsimus

Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Komisjon
Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi rakendamine

[2014/2862(RSP)]

74 • Pankade stressitestide hindamine

Komisjoni avaldus

[2014/2977(RSP)]
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19 À« • Euroopa Keskpanga volitused kehtestada sanktsioone

Raport: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Raport, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr
2532/98 Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

18 « • Statistilise teabe kogumine Euroopa Keskpanga poolt

Raport: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Raport, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr
2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Majandus- ja rahanduskomisjon
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