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Menetluste selgitus
 

Parlament hääletab täiskogule esitatud 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)
ühise teksti vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus

2. Nõusolek

- Nõusolekumenetlus («««)
kui aluslepingute kohaselt on nõusoleku andmise otsuse vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks nõutav Euroopa
Parlamendikoosseisu häälteenamus

3. Teine lugemine

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

4. Euroopa Parlamendi kodukord

- Muudatused kodukorras
muudatuste vastuvõtmiseks on nõutav Euroopa Parlamendi koosseisu häälteenamus
otsuse ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus

5. Esimene lugemine

- Seadusandlik tavamenetlus («««I)
seadusandliku ettepaneku heakskiitmiseks või muutmiseks on nõutav antud häälte enamus
seadusandliku resolutsiooni projekti vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus

6. Nõusolek

- Nõusolekumenetlus («««)
kui aluslepingute kohaselt on nõusoleku andmise otsuse vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks nõutav antud häälte enamus

7. Muud menetlused

- Nõuandemenetlus («)
seadusandliku ettepaneku heakskiitmiseks või muutmiseks on nõutav antud häälte enamus
seadusandliku resolutsiooni projekti vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus

- Muud (avaldused, suuliselt vastatavad küsimused, algatusraportid, puutumatuse äravõtmine)
resolutsiooni või otsuse ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus
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17.00 - 23.00 Arutelud

1 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

29 «««I • Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heite piirnormid

Raport: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väljaspool
teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite heite piirnormide ja
tüübikinnitusega seotud nõuete kohta

[2014/0268(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

34 À • Pagulased: sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine

Raport: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Raport pagulaste sotsiaalse kaasamise ja tööturule integreerimise kohta

[2015/2321(INI)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

78 • Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus

Suuliselt vastatav küsimus

Thomas Händel (O-000094/2016 - B8-0709/2016)
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Komisjon
Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus

[2016/2793(RSP)]

77 À«««I • Energiamärgistus

Raport: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv
2010/30/EL

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Hääletus toimub kolmapäeval



Ühine arutelu - Tulevane kaubandusstrateegia ning inim-, sotsiaal- ja

keskkonnaõigused
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25 À • Sotsiaalsed ja keskkonnastandardid, inimõigused ja ettevõtja sotsiaalne
vastutus

Raport: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Raport Euroopa Parlamendi 2010. aasta soovituste rakendamise kohta seoses
sotsiaalsete ja keskkonnastandardite, inimõiguste ja ettevõtja sotsiaalse vastutusega

[2015/2038(INI)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

68 À • Kaugelevaatav ja innovaatiline tulevane kaubandus- ja investeerimisstrateegia

Raport: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Raport uue kaugelevaatava ja innovaatilise tulevase kaubandus- ja
investeerimisstrateegia kohta.

[2015/2105(INI)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

23 À • Inimkaubanduse vastane võitlus ELi välissuhetes

Raport: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Raport inimkaubanduse vastase võitluse kohta ELi välissuhetes

[2015/2340(INI)]

Väliskomisjon

2 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
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