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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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12.30 - 14.30     HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
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09.00 - 12.20 Arutelud

12.30 - 14.30 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 23.00 Arutelud

63 • Auschwitzi vabastamise 70. aastapäev

Presidendi avaldus

[2014/3015(RSP)]

17 • Itaalia eesistumisperioodi kokkuvõte

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2014/2855(RSP)]

20 À«««II • Liikmesriikide võimalus piirata või keelata GMOde kasvatamist

Soovitus teisele lugemisele: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi
2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil
geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) kasvatamist

[2010/0208(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

10 ««« - ELi ning São Tomé ja Príncipe vaheline kalandusalane partnerluseping: kalapüügivõimalused ja
rahaline toetus

Soovitus: João Ferreira (A8-0061/2014)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning
Sao Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud
kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

[2014/0115(NLE)]

Kalanduskomisjon

11 ««« - ELi ja Seišellide vaheline leping kalalaevade juurdepääsu kohta Mayotte’i vetele

Soovitus: Alain Cadec (A8-0055/2014)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise lepingu (milles
käsitletakse Seišellide lipu all sõitvate kalalaevade juurdepääsu Euroopa Liidu jurisdiktsiooni alla
kuuluvatele Mayotte’i vetele ja mere bioloogilistele ressurssidele) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

[2014/0079(NLE)]

Kalanduskomisjon
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26 ««« - Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu protokolli sõlmimine Euroopa ühenduste ja Tuneesia vahel, et
võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

Soovitus: Elmar Brok (A8-0049/2014)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu liidu ja selle liikmesriikide nimel protokolli sõlmimise kohta
Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu juurde, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa
ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel, et võtta arvesse Bulgaaria
Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

[2009/0174(NLE)]

Väliskomisjon

81 • Taotlus konsulteerimiseks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega teemal „2011. aasta
transpordipoliitika valge raamatu rakendamine: kokkuvõte ja edasised sammud säästva liikuvuse
suunas”

kodukorra artikkel 137

20 À«««II - Liikmesriikide võimalus piirata või keelata GMOde kasvatamist

Soovitus teisele lugemisele: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

[2010/0208(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

12 À«««I - Kalapüüki käsitlevad sätted Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud
piirkonnas

Raport: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta määrust (EL) nr 1343/2011 teatavate kalapüüki käsitlevate
sätete kohta Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas

[2014/0213(COD)]

Kalanduskomisjon

18 • Euroopa Ülemkogu (18. detsember 2014) järeldused

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused

[2014/2854(RSP)]

67 À • Olukord Liibüas

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus

[2014/3018(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval

74 • Hiljutised inimkaubanduse juhtumid Vahemerel

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2015/2507(RSP)]

76 • Naised äriühingute juhatustes

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2015/2509(RSP)]
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77 • Organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastased Euroopa meetmed

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2015/2510(RSP)]

78 • Advokaatide järelevalve ELis

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2015/2511(RSP)]
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