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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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09.00 - 12.20 Arutelud

12.30 - 14.30 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 23.00 Arutelud

51 • Nõukogu eesistujariigi Slovakkia tegevuskava

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2016/2710(RSP)]

71 À • Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine

Komisjoni avaldus

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Aserbaidžaani osalemine liidu programmides

Soovitus: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning
teiselt poolt Aserbaidžaani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli, milles käsitletakse
Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelist raamlepingut Aserbaidžaani Vabariigi liidu
programmides osalemise üldpõhimõtete kohta, sõlmimise kohta

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Väliskomisjon

58 - Paranduselarve projekt nr 2/2016: 2015. aasta ülejääk

Raport: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2016
kohta: eelarveaasta 2015 ülejäägi kandmine eelarvesse

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Eelarvekomisjon

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

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

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

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

77 À«««I - Energiamärgistus

Raport: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

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

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

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

Raport: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

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

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
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20 À«««I - Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Raport: Michael Cramer (A8-0215/2016)

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

Transpordi- ja turismikomisjon

22 À«««I - Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur

Raport: Alain Cadec (A8-0068/2016)

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

Kalanduskomisjon

62 «««I - OLAFi järelevalvekomitee sekretariaat

Raport: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

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

Eelarvekontrollikomisjon

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)

[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)

[2016/2038(INI)]

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

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

Resolutsiooni ettepanekud

RC B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016,
B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine

Resolutsiooni ettepanekud

RC B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016,
B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016

Resolutsiooni ettepanekud

RC B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Arutelu: 08/06/2016)

81 À - Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 4 alusel: Euroopa Investeerimispangale ELi tagatise andmine
tekkida võiva kahjumi puhuks seoses Valgevenega

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]
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92 À - Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 4 alusel: omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude kehtestamine

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi
avaldus

[2016/2813(RSP)]

97 • Lähis-Ida rahuprotsessiga seotud uued algatused

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi
avaldus

[2016/2818(RSP)]

85 • ELi uus Hiinat käsitlev strateegia

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi
avaldus

[2016/2803(RSP)]

80 • Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2015. aastal

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi
avaldus

[2016/2796(RSP)]

65 À • ÜRO Peaassamblee 71. istungjärk

Raport: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Ühinenud
Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 71. istungjärgu kohta

[2016/2020(INI)]

Väliskomisjon

88 • Rikkumisest teatajate kaitsmine

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2016/2806(RSP)]

86 • Krediidiriski standardkäsitluse läbivaatamine Baseli komitee poolt

Komisjoni avaldus

[2016/2804(RSP)]

82 À • Vastuväide rakendusaktile: tervisealased väited, mida on lubatud esitada toidu
kohta

[2016/2708(RPS)]
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