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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 - 11.50 Arutelud

12.00 - 12.30 Sahharovi auhinna kätteandmine

12.30 - 14.00 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 23.00 Arutelud

76 • Komisjoni töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute pakett

Komisjoni presidendi avaldus

[2014/2975(RSP)]

Nõukogu ja EIP presidendi osavõtul
Fraktsioonide sõnavõtuvoor

11 À • ÜRO kliimamuutuste konverents 2014 - COP 20 Peruus Limas (1.-12. detsember
2014)

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2014/2777(RSP)]

49 • Sahharovi auhind - 2014

2014. aasta Sahharovi auhinna andmine dr Denis MUKWEGEle tunnustusena tema
jätkuva töö eest Kongo Demokraatlikus Vabariigis mässuliste seksuaalse kuritarvitamise
ohvriks langenud tuhandete naiste ja tüdrukute füüsilise ja vaimse puutumatuse
taastamisel

18 « - Statistilise teabe kogumine Euroopa Keskpanga poolt

Raport: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

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

Majandus- ja rahanduskomisjon

19 À« - Euroopa Keskpanga volitused kehtestada sanktsioone

Raport: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

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

Majandus- ja rahanduskomisjon

11 À - ÜRO kliimamuutuste konverents 2014 - COP 20 Peruus Limas (1.-12. detsember 2014)

Resolutsiooni ettepanekud

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]
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64 À • Palestiina omariikluse tunnustamine

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2014/2964(RSP)]

Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul

44 À • ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2014/2919(RSP)]

72 • G20 kohtumise tulemused

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2014/2968(RSP)]

73 À • Digitaalne ühtne turg

Komisjoni avaldus

[2014/2973(RSP)]

75 À • ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine

Komisjoni avaldus

[2014/2976(RSP)]

Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul
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