EUROOPA PARLAMENT
2009

2014
Istungidokument

PÄEVAKORD

Kolmapäev, 4. juuli 2012

04/07/12

ET

491.927
Ühinenud mitmekesisuses

ET

Menetluste selgitus
Parlament hääletab tekstide üle järgmises järjekorras, kui ta ei otsusta teisiti:
1. Kolmas lugemine
-

Seadusandlik tavamenetlus («««III)
(ühistekst võetakse vastu antud häälte enamusega)

2. Nõusolek
-

Nõusolekumenetlus («««)
kui lepingutega on nõusoleku andmise otsuse vastu võtmiseks või tagasi lükkamiseks nõutav Euroopa Parlamendi liikmete
koosseisu häälteenamus

3. Teine lugemine
-

Seadusandlik tavamenetlus («««II)
nõukogu seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks on vajalik parlamendi koosseisu häälteenamus;
nõukogu seisukoha heakskiitmiseks on vajalik antud häälte enamus

4. . Euroopa Parlamendi kodukord
-

Muudatused kodukorras
(muudatused võetakse vastu parlamendi koosseisu häälteenamusega)
(otsuse ettepanek võetakse vastu antud häälte enamusega)

5. Esimene lugemine
-

Seadusandlik tavamenetlus («««I)
(õigusloomega seotud ettepanek muudetakse või võetakse vastu antud häälte enamusega)
(õigusloomega seotud resolutsiooni eelnõu võetakse vastu antud häälte enamusega)

6. Nõusolek
-

Nõusolekumenetlus («««)
kui lepingutega on nõusoleku andmise otsuse vastu võtmiseks või tagasi lükkamiseks nõutav antud häälte enamus

7. Muud menetlused
-

Nõuandemenetlus («)
(õigusloomega seotud ettepanek võetakse vastu antud häälte enamusega)
(õigusloomega seotud resolutsiooni eelnõu võetakse vastu antud häälte enamusega)

-

Muud (avaldused, suulised küsimused, omaalgatuslikud raportid, immuniteedi võtmine)
(õigusloomega seotud resolutsiooni või otsuse ettepanek võetakse vastu antud häälte enamusega)
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09.00 - 12.20
12.30 - 14.30
15.00 - 21.00

09.00 - 12.20

ESMATÄHTSAD ARUTELUD
HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta
Arutelud

ESMATÄHTSAD ARUTELUD

13

• Nõukogu eesistujariigi Küprose tegevuskava
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2011/2925(RSP)]

152 À

• Komisjoni 2013. aasta tööprogrammi ettevalmistamine
Komisjoni avaldus
[2012/2688(RSP)]
Järgneb fraktsioonide sõnavõtuvoor

12.30 - 14.30

HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta

101

«««I

- Otsetoetuskavade ühiseeskirjad põllumajandustootjate jaoks
Raport: Paolo De Castro (A7-0158/2011)
[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
kodukorra artikkel 138

100

«««I

- Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused
Raport: Paolo De Castro (A7-0161/2011)
[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
kodukorra artikkel 138

98

«««I

- Põllumajandusturgude ühine korraldus ja teatavate põllumajandustoodete erisätted
Raport: Paolo De Castro (A7-0322/2011)
[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
kodukorra artikkel 138

99

«««I

- Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine
Raport: Giovanni La Via (A7-0209/2011)
[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
kodukorra artikkel 138
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89

«««I

- Mahepõllumajanduslik tootmine ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamine
Raport: Martin Häusling (A7-0215/2011)
[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
kodukorra artikkel 138

137

«««I

- Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi rahastamissüsteem
Raport: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)
[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
kodukorra artikkel 138

47

«««

- ELi ja Venemaa lepingus sisalduvate teenustekaubanduse valdkonna kohustuste säilitamine
Soovitus: Gianluca Susta (A7-0176/2012)
Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse
vahelise kehtivas ELi ja Venemaa partnerlus- ja koostöölepingus sisalduvate teenuskaubanduse valdkonna
kohustuste säilitamist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta
[16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
kodukorra artikkel 138

42

«««

- ELi ja Venemaa vaheline mootorsõidukite osadega kauplemist käsitlev leping
Soovitus: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)
Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse
vahelise Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelist mootorsõidukite osadega kauplemist käsitleva
lepingu sõlmimist
[16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
kodukorra artikkel 138

46

«««

- ELi ja Venemaa vaheline leping, milles käsitletakse tooraine ekspordimaksude kehtestamist või
tõstmist Venemaa Föderatsiooni poolt
Soovitus: Inese Vaidere (A7-0178/2012)
Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelise
tooraine ekspordimaksude kehtestamist või tõstmist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimist

[16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
kodukorra artikkel 138
111

«««
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- ELi ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Jaapani, Kanada, Korea
Vabariigi, Maroko Kuningriigi, Mehhiko Ühendriikide, Singapuri Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni
ja Uus-Meremaa vaheline võltsimisvastane kaubandusleping
Soovitus: David Martin (A7-0204/2012)
[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
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130 À «««I

- Põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused
Raport: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)
[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

41

À

- 2013. aasta eelarve – volitus kolmepoolseks kohtumiseks
Raport: Giovanni La Via (A7-0215/2012)
[2012/2016(BUD)]
Eelarvekomisjon

73

À

- Loomade kaitset ja heaolu käsitlev strateegia
Raport: Marit Paulsen (A7-0216/2012)
[COM(2012)0006 - 2012/2043(INI)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

123

3

- Lemmikloomade ja hulkuvate loomade kaitset käsitleva ELi õigusraamistiku loomine
Resolutsiooni ettepanek
B7-0341/2012
[2012/2670(RSP)]
Kodukorra artikli 2020 lõige 2

14

À

- Euroopa Ülemkogu kohtumise (28.–29. juuni 2012) järeldused
Resolutsiooni ettepanekud
B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012
[2011/2923(RSP)]

87

À

- Juurdepääs põhilistele pangateenustele
Raport: Jürgen Klute (A7-0197/2012)
[C(2011)4977 - 2012/2055(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon

152 À

- Komisjoni 2013. aasta tööprogrammi ettevalmistamine
Resolutsiooni ettepanekud
B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012, B7-0350/2012
[2012/2688(RSP)]

15.00 - 21.00
66

«««I

491.927/OJ

• Rahaline abi üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas
Raport: Göran Färm (A7-0150/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
muudetakse otsust nr 1639/2006/EÜ, millega kehtestatakse konkurentsivõime ja
uuendustegevuse raamprogramm (2007–2013), ning määrust (EÜ) nr 680/2007, millega
kehtestatakse ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste transpordi- ja
energiavõrkude valdkonnas
[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]
Eelarvekomisjon
EIP presidendi Werner Hoyeri osavõtul
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4

• Schengeni eeskirjade rikkumised
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2012/2700(RSP)]
Ühine arutelu - Euroopa Kohtu põhikiri
122

«««I

• Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu asenduskohtunikud
Raport: Alexandra Thein (A7-0184/2012)
Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa
Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu asenduskohtunikke
[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]
Õiguskomisjon

135

«««I

• Protokoll Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta
Raport: Alexandra Thein (A7-0185/2012)
Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse
protokolli Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta ja põhikirja I lisa
[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]
Õiguskomisjon

Ühise arutelu lõpp
166

• Olukord Gruusias
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus
[2012/2707(RSP)]

167

• Olukord Süürias
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus
[2012/2708(RSP)]

168

• Olukord Egiptuses
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus
[2012/2709(RSP)]
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