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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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08.30 - 12.50 Arutelud

13.00 - 14.30 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 23.00 Arutelud

52 • Kokkuvõte nõukogu eesistujariigi Madalmaade eesistumisperioodist

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2016/2709(RSP)]

Fraktsioonide sõnavõtuvoor

50 • Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2016 kohtumise järeldused

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - ELi ja Peruu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping

Soovitus: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Peruu Vabariigi vahelise lühiajalise viisa
nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

[2015/0199(NLE)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

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

Raport: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

34 À - Pagulased: sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine

Raport: Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

25 À - Sotsiaalsed ja keskkonnastandardid, inimõigused ja ettevõtja sotsiaalne vastutus

Raport: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

68 À - Kaugelevaatav ja innovaatiline tulevane kaubandus- ja investeerimisstrateegia

Raport: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
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23 À - Inimkaubanduse vastane võitlus ELi välissuhetes

Raport: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Väliskomisjon

26 À • Mitmeaastase finantsraamistiku (2014-2020) valimistejärgse muutmise
ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku
valmimist

Raport: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Raport mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise
ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku
valmimist

[2015/2353(INI)]

Eelarvekomisjon

56 À • Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed
(TAXE 2)

Raport: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Raport maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete
kohta

[2016/2038(INI)]

Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete
erikomisjon (TAXE 2)

21 À«««I • Euroopa piiri- ja rannikuvalve

Raport: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb
Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr
2007/2004, määrus (EÜ) nr 863/2007 ja nõukogu otsus 2005/267/EÜ

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

55 À«««II • Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus

Soovitus teisele lugemisele: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu ja
infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

47 À • Koosmõju struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020" vahel

Komisjoni avaldus

[2016/2695(RSP)]
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20 À«««I • Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Raport: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa
Meresõiduohutuse Amet

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Transpordi- ja turismikomisjon

22 À«««I • Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur

Raport: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 768/2005, millega luuakse Ühenduse
Kalanduskontrolli Agentuur

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Kalanduskomisjon

62 «««I • OLAFi järelevalvekomitee sekretariaat

Raport: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF)
järelevalvekomitee sekretariaadi osas

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Eelarvekontrollikomisjon
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