
18/04/12 483.920

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT

2009 2014

Istungidokument

PÄEVAKORD

Kolmapäev, 18. aprill 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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09.00 - 09.50     

 

09.50 - 11.20     
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09.00 - 09.50 Arutelud

09.50 - 11.20 Infotund

11.30 - 12.00 HÄÄLETUS

12.00 - 12.30 Pidulik istung

12.30 - 14.00 Hääletuse jätkamine ja selgitused hääletuse kohta

15.00 - 21.00 Arutelud

69 «««I • Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine

Raport: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise
kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004
rakendamise kord

[2010/0380(COD)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

5 • Infotund (komisjon)

Tööhõivega seotud õigused avatud piiridega Euroopas
Volinikud: ANDOR ja REHN

69 «««I - Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine

Raport: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

[2010/0380(COD)]

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

kodukorra artikkel 138

109 ««« - Euroopa Liidu ühinemine Kagu-Aasia sõprus- ja koostöölepinguga

Soovitus: Elmar Brok (A7-0139/2012)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ühinemise kohta Kagu-Aasia sõprus- ja
koostöölepinguga

[2012/0028(NLE)]

Väliskomisjon

52 ««« - Protokolli eelnõu Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga (nõusolek)

Raport: Paulo Rangel (A7-0065/2012)

Soovitus, mis käsitleb Euroopa Ülemkogu ettepanekut konventi mitte kokku kutsuda, et lisada protokoll Iiri
rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise
lepingule

[2011/0816(NLE)]

Põhiseaduskomisjon

kodukorra artikkel 138



 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.00     Hääletuse jätkamine ja selgitused hääletuse kohta

 

15.00 - 21.00     
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53 « - Protokolli eelnõu Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga (konsulteerimine)

Raport: Paulo Rangel (A7-0064/2012)

Raport, mis käsitleb protokolli eelnõu Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga (Euroopa Liidu
lepingu artikli 48 lõike 3 kohaselt)

[2011/0815(NLE)]

Põhiseaduskomisjon

kodukorra artikkel 138

25 - Ühtekuuluvuspoliitika roll Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades strateegia „Euroopa 2020”
kontekstis

Raport: Nuno Teixeira (A7-0084/2012)

Raport ühtekuuluvuspoliitika rolli kohta Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades strateegia „Euroopa
2020” kontekstis

[2011/2195(INI)]

Regionaalarengukomisjon

kodukorra artikkel 138

38 À - Inimõigused maailmas ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas

Raport: Richard Howitt (A7-0086/2012)

[2011/2185(INI)]

Väliskomisjon

59 À - ELi ja Aserbaidžaani assotsieerimislepingu läbirääkimised

Raport: Anneli Jäätteenmäki (A7-0071/2012)

[2011/2316(INI)]

Väliskomisjon

60 À - ELi ja Armeenia assotsieerimislepingu läbirääkimised

Raport: Tomasz Piotr Poręba (A7-0079/2012)

[2011/2315(INI)]

Väliskomisjon

84 • Pidulik istung - Jordaania

Tema Majesteedi Jordaania Hašimiidi Kuningriigi kuninga Abdullah II sõnavõtt

112 • Majanduskriisi vastu võitlemise vahendid, eelkõige euroalas

Komisjoni presidendi avaldus

[2012/2613(RSP)]

96 À • Maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemise konkreetsete viiside
nõudmine

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2012/2599(RSP)]
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114 À • Euroopa Liidu investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2012/2619(RSP)]

Järgneb fraktsioonide sõnavõtuvoor

61 À« • Ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas

Raport: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv ettevõtte tulumaksu ühtse
konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta

[COM(2011)0121 - C7-0092/2011 - 2011/0058(CNS)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

28 À« • Energiatoodete ja elektrienergia maksustamine

Raport: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi
2003/96/EÜ (millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise
ühenduse raamistik)

[COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

73 À«««I • Finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevatele
liikmesriikidele mõeldud riskijagamisvahendid

Raport: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 teatavate sätete osas, mis käsitlevad
finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevatele
liikmesriikidele mõeldud riskijagamisvahendeid

[COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD)]

Regionaalarengukomisjon


	Kolmapäev, 18. aprill 2012
	09.00 - 09.50     
	09.50 - 11.20     
	11.30 - 12.00     HÄÄLETUS
	12.00 - 12.30
	12.30 - 14.00     Hääletuse jätkamine ja selgitused hääletuse kohta
	15.00 - 21.00     


