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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)



Esmaspäev, 12. märts 2012

 

 

17.00 - 23.00     

 
Ühine arutelu - Sooline võrdõiguslikkus

 
Ühise arutelu lõpp

1 1Esmaspäev, 12. märts 2012

483.918/OJ 483.918/OJ

17.00 - 23.00 Arutelud

1 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

120 • Aasta pärast  Fukushimat - saadud õppetunnid

Euroopa Parlamendi presidendi avaldus

[2012/2576(RSP)]

Järgneb fraktsioonide sõnavõtuvoor

31 À • Sooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal 2011

Raport: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Raport soolise võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus aastal 2011

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

47 À • Naiste osalemine poliitiliste otsuste tegemisel

Raport: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Raport naiste osalemise kohta poliitiliste otsuste tegemisel, kvaliteedi ja
võrdõiguslikkuse kohta

[2011/2295(INI)]

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

63 À«««I • Pärimine ning Euroopa pärimistunnistus

Raport: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb
kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste ja ametlike dokumentide tunnustamist ja
täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist

[2009/0157(COD)]

Õiguskomisjon



 

Järgmiste raportite lühitutvustus:
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119 À • Õigusalane koolitus

Suuliselt vastatav küsimus

Klaus-Heiner Lehne, Juan Fernando López Aguilar (O-000059/2012 - B7-0106/2012)
Õiguskomisjon
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Komisjon
Õigusalane koolitus

[2012/2575(RSP)]

Hääletus toimub kolmapäeval

2 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)

73 À • Euroopa ühistu põhikiri ja töötajate kaasamine

Raport: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Raport Euroopa ühistu põhikirja ja töötajate kaasamise kohta

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

54 À • Bologna protsess

Raport: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Raport Euroopa institutsioonide panuse kohta Bologna protsessi tugevdamisse ja
arengusse

[2011/2180(INI)]

Kultuuri- ja hariduskomisjon
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