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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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17.00 - 23.00 Arutelud

1 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

131 • Kodutute olukord Euroopas seoses külmalainega

Komisjoni avaldus

[2012/2545(RSP)]

Järgneb fraktsioonide sõnavõtuvoor

23 «««I • Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ja
intellektuaalomandi õiguste kaitsmine

Raport: Antonio Masip Hidalgo (A7-0003/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles
käsitletakse teatavate intellektuaalomandi õiguste kaitsmisega seotud ülesannete,
sealhulgas avaliku ja erasektori esindajatest koosneva Euroopa võltsimis- ja piraatlusalase
vaatluskeskuse moodustamine, andmist Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja
tööstusdisainilahendused)

[COM(2011)0288 - C7-0136/2011 - 2011/0135(COD)]

Õiguskomisjon

42 «««I • Keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumine

Raport: Kurt Lechner (A7-0022/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega
muudetakse direktiive 89/666/EMÜ, 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ keskregistrite,
äriregistrite või äriühingute registrite sidumise osas

[COM(2011)0079 - C7-0059/2011 - 2011/0038(COD)]

Õiguskomisjon

75 À«««I • Eurodes tehtavate kreeditkorralduste ja otsearvelduste tehnilised nõuded

Raport: Sari Essayah (A7-0292/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
kehtestatakse eurodes tehtavatele kreeditkorraldustele ja otsearveldustele tehnilised
nõuded ja muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009

[COM(2010)0775 - C7-0434/2010 - 2010/0373(COD)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

110 • Õiguste kollektiivne haldamine

Suuliselt vastatav küsimus

Klaus-Heiner Lehne (O-000020/2012 - B7-0034/2012)
Õiguskomisjon
Komisjon
Ettepanek võtta vastu direktiiv õiguste kollektiivse haldamise kohta

[2012/2533(RSP)]
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130 • Struktuurifondide ümberplaneerimine, et paremini võidelda noorte tööpuuduse
vastu ja aidata VKEsid

Suuliselt vastatav küsimus

Danuta Maria Hübner (O-000025/2012 - B7-0037/2012)
Regionaalarengukomisjon
Komisjon
Struktuurifondide ümberplaneerimine, et paremini võidelda noorte tööpuuduse vastu ja aidata VKEsid

[2012/2546(RSP)]

2 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)
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