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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 Parlamendi
koosseisu 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 - 22.00 Arutelud

1 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

54 À«««I • CE-märgisega väetisetooted

Raport: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta
ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

53 À«««II • Ebaseadusliku uimastikaubandusega seotud kuriteod ja karistused

Soovitus teisele lugemisele: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu
raamotsust 2004/757/JSK uute psühhoaktiivsete ainete lisamiseks uimasti
määratlusse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/387/JSK

[2013/0304(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

13 À«««I • Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlev teabevahetus, varajase hoiatamise
süsteem ja riskihindamismenetlus

Raport: Michał Boni (A8-0359/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1920/2006 seoses uusi psühhoaktiivseid aineid
käsitleva teabevahetuse, varajase hoiatamise süsteemi ja riskihindamismenetlusega

[2016/0261(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

29 À • Õiguspärased meetmed üldsuse huvides teavet avaldavate rikkumisest teatajate
kaitseks

Raport: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Raport õiguspäraste meetmete kohta üldsuse huvides äriühingute ja avalik-õiguslike
asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks

[2016/2224(INI)]

Õiguskomisjon
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41 À • Miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend

Raport: Laura Agea (A8-0292/2017)

Raport miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahendi kohta

[2016/2270(INI)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

28 • ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimine ja kulutõhususe
järelevalve

Raport: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Raport ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimise ja kulutõhususe
järelevalve kohta

[2016/2242(INI)]

Eelarvekontrollikomisjon

2 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
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