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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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08.30 - 11.20 Arutelud

11.30 - 13.30 HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta

75 • Toiduabi jaotamine liidus enim puudustkannatavatele isikutele

Komisjoni avaldus

[2012/2565(RSP)]

41 À • Euroopa Investeerimispanga 2010. aasta aruanne

Raport: Iliana Ivanova (A7-0058/2012)

Raport Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2010. aasta aruande kohta

[2011/2186(INI)]

Eelarvekontrollikomisjon

EIP presidendi Werner Hoyeri osavõtul

27 À • 2010. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta

Raport: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

Raport ELi kodakondsust käsitleva 2010. aasta aruande ja ELi kodanike õigusi piiravate
takistuste kõrvaldamise kohta

[COM(2010)0603 - 2011/2182(INI)]

Petitsioonikomisjon

23 ««« - Rahvusvaheline kautšuki uurimisrühm

Soovitus: Vital Moreira (A7-0060/2012)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse rahvusvahelise kautšuki uurimisrühma muudetud
põhikirja ja töökorra sõlmimist Euroopa Liidu poolt

[13123/2011 - C7-0332/2011 - 2011/0116(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

kodukorra artikkel 138

43 - Lennureisijate õigused

Raport: Keith Taylor (A7-0053/2012)

Raport lennureisijatele kehtivate õiguste tõhususe ja rakendamise kohta

[COM(2011)0174 - 2011/2150(INI)]

Transpordi- ja turismikomisjon

kodukorra artikkel 138

83 - Parlamendiliikme Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus

Raport: Bernhard Rapkay (A7-0070/2012)

Raport Luigi de Magistrise puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta

[2011/2064(IMM)]

Õiguskomisjon
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82 - Parlamendiliikme Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus

Raport: Bernhard Rapkay (A7-0073/2012)

Raport Luigi de Magistrise puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta

[2011/2097(IMM)]

Õiguskomisjon

81 - Parlamendiliikme Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus

Raport: Bernhard Rapkay (A7-0074/2012)

Raport Luigi de Magistrise puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta

[2011/2098(IMM)]

Õiguskomisjon

84 - Parlamendiliikme Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus

Raport: Bernhard Rapkay (A7-0075/2012)

Raport Luigi de Magistrise puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta

[2011/2189(IMM)]

Õiguskomisjon

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

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

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

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

51 À«««II - Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimine

Soovitus teisele lugemisele: Vital Moreira (A7-0078/2012)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse
ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi
kontrollimiseks

[18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

45 À«««I - Tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad

Raport: Werner Langen (A7-0223/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus börsiväliste
tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta

[COM(2010)0484 - C7-0265/2010 - 2010/0250(COD)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

Arutelu: 04/07/2011

42 À«««I - Töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuded seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest
mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega

Raport: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0042/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse
direktiivi 2004/40/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega
füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (kaheksateistkümnes üksikdirektiiv
direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)

[COM(2012)0015 - C7-0020/2012 - 2012/0003(COD)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
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34 À« - Aktsiisialane halduskoostöö

Raport: David Casa (A7-0044/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus aktsiisialase halduskoostöö kohta

[COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

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

Raport: Derek Vaughan (A7-0062/2012)

[2012/2006(BUD)]

Eelarvekomisjon

58 À - Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/006
ES/Comunidad Valenciana Construction of buildings, Hispaania

Raport: Barbara Matera (A7-0066/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise
Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai
2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)
punktiga 28 (taotlus EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Construction of buildings, Hispaania)

[COM(2012)0053 - C7-0044/2012 - 2012/2023(BUD)]

Eelarvekomisjon

38 À - Kodukorra muutmine suhete muutumise tõttu Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide valitsusi
esindavate institutsioonide vahel pärast Lissaboni lepingu jõustumist

Raport: Alain Lamassoure (A7-0039/2012)

Raport kodukorra muutmise kohta, et võtta arvesse suhete muutumist Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide
valitsusi esindavate institutsioonide vahel pärast Lissaboni lepingu jõustumist

[2011/2266(REG)]

Põhiseaduskomisjon

80 À - Olukord Valgevenes

Resolutsiooni ettepanekud

RC B7-0178/2012, B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012,
B7-0183/2012

[2012/2581(RSP)]

Arutelu: 14/03/2012

79 À - Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjoni liikmete ametisse
nimetamine

[2012/2585(RSO)]

7 À - Euroopa demokraatia sihtkapital

Raport: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0061/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa demokraatia
sihtkapitali võimaliku loomise korraldamise kohta

[2011/2245(INI)]

Väliskomisjon

10 À - Laienemisaruanne Serbia kohta

Resolutsiooni ettepanekud

B7-0188/2012

[2011/2886(RSP)]
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9 À - Laienemisaruanne Kosovo kohta

Resolutsiooni ettepanekud

B7-0187/2012

[2011/2885(RSP)]

8 À - Laienemisaruanne Türgi kohta

Resolutsiooni ettepanekud

B7-0189/2012

[2011/2889(RSP)]

60 À - Laienemisaruanne Montenegro kohta

Resolutsiooni ettepanekud

B7-0190/2012

[2011/2890(RSP)]

67 À - Euroopa äriühingu üldjuhtimise raamistik

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

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

Õiguskomisjon

41 À - Euroopa Investeerimispanga 2010. aasta aruanne

Raport: Iliana Ivanova (A7-0058/2012)

[2011/2186(INI)]

Eelarvekontrollikomisjon

27 À - 2010. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta

Raport: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

[COM(2010)0603 - 2011/2182(INI)]

Petitsioonikomisjon
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