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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 - 12.20     

 

12.30 - 14.00     HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta
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09.00 - 12.20 Arutelud

12.30 - 14.00 HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta

15.00 - 16.00 Arutelud

16.00 - 17.30 Infotund

17.30 - 20.00 Arutelud

21.00 - 23.00 Arutelud

59 • Euroopa Ülemkogu kohtumise (1.-2. märts 2012) järeldused

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused

[2011/2921(RSP)]

113 • Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kriisierand

Suuliselt vastatav küsimus

Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Nõukogu
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kriisierand

[2012/2572(RSP)]

45 ««« - ELi ning Islandi ja Norra vaheline kokkulepe, millega kohaldatakse konventsiooni vastastikuse
õigusabi kohta kriminaalasjades teatavaid sätteid

Soovitus: Claude Moraes (A7-0020/2012)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega sõlmitakse Euroopa Liidu ning Islandi Vabariigi ja Norra
Kuningriigi vahel kokkulepe, mis käsitleb 29. mai 2000. aasta konventsiooni Euroopa Liidu liikmesriikide
vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades ja selle 2001. aasta protokolli teatavate sätete
kohaldamist

[2009/0189(NLE)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

kodukorra artikkel 138

122 - Krisztina Morvai puutumatuse äravõtmise taotlus

Raport: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)

Raport Krisztina Morvai puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

[2010/2285(IMM)]

Õiguskomisjon

63 À«««I - Pärimine ning Euroopa pärimistunnistus

Raport: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

[2009/0157(COD)]

Õiguskomisjon



 

15.00 - 16.00     

 

16.00 - 17.30     
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31 À - Sooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal 2011

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

[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)

[2011/2295(INI)]

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

73 À - Euroopa ühistu põhikiri ja töötajate kaasamine

Raport: Sven Giegold (A7-0432/2011)

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

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

kodukorra artikli 48 lõige 2

54 À - Bologna protsess

Raport: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

[2011/2180(INI)]

Kultuuri- ja hariduskomisjon

kodukorra artikli 48 lõige 2

51 À - Euroopa statistika

Raport: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

Raport Euroopa statistika kvaliteedijuhtimise kohta

[COM(2011)0211 - 2011/2289(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

103 À • Diskrimineerivad veebisaidid ja valitsuste tegutsemine

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2012/2554(RSP)]

Järgneb fraktsioonide sõnavõtuvoor
Hääletus toimub neljapäeval

5 • Infotund (komisjon)

ELi roll 27 liikmesriigi majanduse konkurentsivõime ergutamisel
Volinikud: KALLAS, BARNIER ja ANDOR



17.30 - 20.00     

 
Ühine arutelu - Kakaosektor

 
Ühise arutelu lõpp

 

21.00 - 23.00     
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58 À • 2013. aasta eelarve üldsuunised, III jagu - Komisjon

Raport: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

Raport üldsuuniste kohta 2013. aasta eelarve koostamiseks, III jagu – Komisjon

[2012/2000(BUD)]

Eelarvekomisjon

50 ««« • 2010. aasta rahvusvaheline kakaoleping

Soovitus: Vital Moreira (A7-0024/2012)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb 2010. aasta rahvusvahelise
kakaolepingu sõlmimist

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

53 À • Laste tööjõu kasutamine kakaosektoris

Komisjoni avaldus

[2011/2957(RSP)]

78 À • ELi diabeediepideemiale reageerimine

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2011/2911(RSP)]

60 «««I • Euroopa Kalandusfond

Raport: João Ferreira (A7-0447/2011)

Raport ettepanek kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta seoses
teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või
sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist

[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]

Kalanduskomisjon

48 «««I • Kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot

Raport: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamedi ja nõukogu määrus, millega
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 617/2009, millega avatakse kõrgekvaliteedilise
veiseliha autonoomne imporditariifikvoot

[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
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33 À«««I • Ühine kaubanduspoliitika

Raport: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses teatavate
meetmete vastuvõtmismenetlustega

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
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