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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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09.00 - 10.20 Arutelud

10.20 - 11.50 Infotund (komisjon)

12.00 - 14.00 HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta

15.00 - 21.00 Arutelud

79 À • Läänepoolse hariliku stauriidi varu ja püügi mitmeaastane kava

Suuliselt vastatavad küsimused

Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher (O-000308/2011 - B7-0023/2012)
Kalanduskomisjon
Nõukogu
Kavandatud läänepoolse hariliku stauriidi varu ja püügi mitmeaastase kava hetkeseis

Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher (O-000309/2011 - B7-0024/2012)
Kalanduskomisjon
Komisjon
Kavandatud läänepoolse hariliku stauriidi varu ja püügi mitmeaastase kava hetkeseis

[2011/2937(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval

125 • Lubatud kogupüükide ja kvootide 2012. aasta määrus

Suuliselt vastatavad küsimused

Gabriel Mato Adrover (O-000016/2012 - B7-0032/2012)
Kalanduskomisjon
Nõukogu
Lubatud kogupüükide ja kvootide määruse 2012. aasta meetmed, mis ei kuulu ELi toimimise artikli
43 lõike 3 reguleerimisalasse

Gabriel Mato Adrover (O-000017/2012 - B7-0033/2012)
Kalanduskomisjon
Komisjon
Lubatud kogupüükide ja kvootide määruse 2012. aasta meetmed, mis ei kuulu ELi toimimise artikli
43 lõike 3 reguleerimisalasse

[2012/2544(RSP)]

119 À • Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede tootmisse

Suuliselt vastatavad küsimused

Maria do Céu Patrão Neves, Marek Józef Gróbarczyk, Ulrike Rodust (O-000004/2012 -
B7-0029/2012)
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
Komisjon
Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede tootmisse

João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin (O-000029/2012 - B7-0038/2012)
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
Komisjon
Ühise kalanduspoliitika olulisus avalike hüvede seisukohast

[2011/2899(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval



Ühise arutelu lõpp

 

10.20 - 11.50

 

12.00 - 14.00     HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta
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87 • Infotund (komisjon)

Teenuste sektor, teenuste direktiiv ja konkurentsivõime, majanduskasvu ja tööhõive
suurenemine Euroopas

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

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

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

Õiguskomisjon

kodukorra artikkel 138

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

Raport: Kurt Lechner (A7-0022/2012)

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

Õiguskomisjon

kodukorra artikkel 138

49 ««« - ELi ja Guinea-Bissau vaheline protokoll kalapüügivõimaluste kohta

Soovitus: Carl Haglund (A7-0017/2012)

Euroopa Liidu ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste
vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus)
sõlmimine

[15178/2011 - C7-0003/2012 - 2011/0257(NLE)]

Kalanduskomisjon

kodukorra artikkel 138

81 ««« - Maroko osalemine liidu programmides

Soovitus: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0016/2012)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse
assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi
vahel) protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelist raamlepingut Maroko
Kuningriigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) sõlmimise kohta

[12712/2010 - C7-0430/2010 - 2010/0125(NLE)]

Väliskomisjon

kodukorra artikkel 138

72 À«««II - Lammaste katarraalse palaviku vastane vaktsineerimine

Soovitus teisele lugemisele: Janusz Wojciechowski (A7-0031/2012)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/75/EÜ lammaste katarraalse palaviku
vastase vaktsineerimise osas

[16696/1/2011 - C7-0011/2012 - 2010/0326(COD)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon



 

15.00 - 21.00     

 
Ühine arutelu - ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandus- ja

kalandustooteid
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75 À«««I - Eurodes tehtavate kreeditkorralduste ja otsearvelduste tehnilised nõuded

Raport: Sari Essayah (A7-0292/2011)

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

Majandus- ja rahanduskomisjon

108 « - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Baudilio TOME MUGURUZA / Hispaania

Raport: Inés Ayala Sender (A7-0036/2012)

Raport ettepaneku kohta nimetada Baudilio Tomé Muguruza kontrollikoja liikmeks

[N7-0002/2012 - C7-0015/2012 - 2012/0801(NLE)]

Eelarvekontrollikomisjon

124 À«««II • Toiduainete jaotamine liidus enim puudustkannatavatele isikutele

Soovitus teisele lugemisele: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust
(EÜ) nr 1290/2005 ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses liidus enim
puudustkannatavatele isikutele toiduainete jaotamisega

[18733/1/2011 - C7-0022/2012 - 2008/0183(COD)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

56 À«««I • Lepingulised suhted piima- ja piimatootesektoris

Raport: James Nicholson (A7-0262/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses lepinguliste suhetega piima- ja
piimatootesektoris

[COM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

37 ««« • ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja
kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid

Soovitus: José Bové (A7-0023/2012)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi
vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse põllumajandustoodete,
töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid
liberaliseerimismeetmeid, millega asendatakse Euroopa – Vahemere piirkonna
lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende
liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokollid nr 1, 2 ja 3
ning nende lisad ja millega muudetakse kõnealust assotsiatsioonilepingut) sõlmimise
kohta

[15975/2010 - C7-0432/2010 - 2010/0248(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Hääletus toimub neljapäeval
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101 À • ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja
kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid

Komisjoni avaldus

[2012/2522(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval

111 À • Stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavus

Suuliselt vastatav küsimus

Sharon Bowles (O-000333/2011 - B7-0022/2012)
Majandus- ja rahanduskomisjon
Komisjon
Esialgne vastus stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavuse kohta välja antud komisjoni rohelisele
raamatule

[2011/2959(RSP)]

69 À«««II • Raadiospektripoliitika

Soovitus teisele lugemisele: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse mitmeaastane
raadiospektripoliitika programm

[16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
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