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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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Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine

(kodukorra artikkel 135)
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09.00 - 11.50 Arutelud

12.00 - 14.00 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 17.00 Arutelud

37 À • ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine

Raport: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Raport ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kohta, pöörates erilist
tähelepanu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee kokkuvõtlikele
märkustele

[2015/2258(INI)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

89 À • Albinismiga isikute olukord Aafrikas, eelkõige Malawis

RC B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016,
B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Bahrein

RC B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016,
B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Myanmar/Birma, eelkõige rohingjade olukord

RC B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016,
B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

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

65 À - ÜRO Peaassamblee 71. istungjärk

Raport: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Väliskomisjon

37 À - ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine

Raport: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon



 

15.00 - 17.00     

2 2Neljapäev, 7. juuli 2016

585.204/OJ 585.204/OJ

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

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Mittetariifsed tõkked toiduainete ekspordile ELi siseturul

Suuliselt vastatav küsimus

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Komisjon
Mittetariifsed tõkked toiduainete ekspordile ELi siseturul

[2016/2681(RSP)]

76 • Isikuandmete edastamine Hiinasse

Komisjoni avaldus

[2016/2762(RSP)]

94 • Miinimumpalga seaduse rakendamine transpordisektoris

Komisjoni avaldus

[2016/2815(RSP)]
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