
28/03/12 483.919

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT

2009 2014

Istungidokument

PÄEVAKORD

Kolmapäev, 28. märts 2012



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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15.00 - 23.00 Arutelud

1 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

10 À • Laienemisaruanne Serbia kohta

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2011/2886(RSP)]

9 À • Laienemisaruanne Kosovo kohta

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2011/2885(RSP)]

8 À • Laienemisaruanne Türgi kohta

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2011/2889(RSP)]

60 À • Laienemisaruanne Montenegro kohta

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2011/2890(RSP)]

76 À«««II • Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013

Soovitus teisele lugemisele: Rui Tavares (A7-0063/2012)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 573/2007/EÜ,
millega luuakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Euroopa
Pagulasfond aastateks 2008–2013

[06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

35 À • 2013. aasta tulude ja kulude eelarvestus - I jagu - Euroopa Parlament

Raport: Derek Vaughan (A7-0062/2012)

Raport Euroopa Parlamendi 2013. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta

[2012/2006(BUD)]

Eelarvekomisjon

67 À • Euroopa äriühingu üldjuhtimise raamistik

Raport: Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012)

Raport Euroopa äriühingu üldjuhtimise raamistiku kohta

[COM(2011)0164 - 2011/2181(INI)]

Õiguskomisjon

2 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)



2 2Kolmapäev, 28. märts 2012

483.919/OJ 483.919/OJ


	Kolmapäev, 28. märts 2012
	15.00 - 23.00     


