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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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Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine -

aruteluks aega kuni üks tund (kodukorra artikkel 135)

 

12.00 - 14.00     HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
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09.00 - 11.50 Arutelud

12.00 - 14.00 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

20 À • Laste alatoitumus arengumaades

Suuliselt vastatav küsimus

Linda McAvan (O-000083/2014 - B8-0041/2014)
Arengukomisjon
Komisjon
Laste alatoitumus arengumaades

[2014/2853(RSP)]

69 À • Pakistani pühaduseteotust käsitlevad seadused

RC B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014,
B8-0298/2014, B8-0302/2014

[2014/2969(RSP)]

70 À • Serbia: sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtum

RC B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014,
B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014

[2014/2970(RSP)]

71 À • Iraak: naiste röövimine ja väärkohtlemine

RC B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014,
B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014

[2014/2971(RSP)]

68 - Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek

B8-0249/2014

[2014/2197(INS)]

9 • Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte
rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)

78 À - Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr …/… osamaksude osamaksetena tasumise ajutise süsteemi
kohta, et katta ühtse kriisilahendusnõukogu algetapi halduskulud

B8-0246/2014

[2014/2882(DEA)]
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58 À - Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel

Resolutsiooni ettepanekud

RC B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014,
B8-0283/2014, B8-0284/2014

[2014/2946(RSP)]

66 À - Komisjoni mõjuhindamise suunised

Resolutsiooni ettepanekud

RC B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014,
B8-0316/2014

[2014/2967(RSP)]

44 À - ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev

Resolutsiooni ettepanekud

B8-0285/2014

[2014/2919(RSP)]

73 À - Digitaalne ühtne turg

Resolutsiooni ettepanekud

RC B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014

[2014/2973(RSP)]

20 À - Laste alatoitumus arengumaades

Resolutsiooni ettepanekud

B8-0253/2014

[2014/2853(RSP)]
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