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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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76 À • Naised ja kliimamuutus

Raport: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)

Raport naiste ja kliimamuutuse kohta

[2011/2197(INI)]

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

58 À • Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia
aastani 2020

Raport: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012)

Raport meie elukindlustuse, meie looduskapitali kohta: ELi bioloogilise mitmekesisuse
strateegia aastani 2020

[COM(2011)0244 - 2011/2307(INI)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

22 À • Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamine ja seitsmenda
keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramine

Raport: Jo Leinen (A7-0048/2012)

Raport kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamise ja seitsmenda
keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramise kohta – parem
keskkond parema elu heaks

[2011/2194(INI)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

70 - Paranduseelarve projekt nr 1/2012: ITERi rahastamine

Raport: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

[08136/2012 - C7-0088/2012 - 2012/2011(BUD)]

Eelarvekomisjon

kodukorra artikkel 138

20 - Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamine

Raport: László Tőkés (A7-0057/2012)

[COM(2011)0567 - 2011/2294(INI)]

Kultuuri- ja hariduskomisjon

kodukorra artikkel 138
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37 - E-valitsus kui konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiv jõud

Raport: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

[COM(2010)0743 - 2011/2178(INI)]

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

kodukorra artikkel 138

88 À - Olukord Malis

Resolutsiooni ettepanekud

RC B7-0201/2012, B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0205/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012,
B7-0213/2012

[2012/2603(RSP)]

89 À - Olukord Birmas

Resolutsiooni ettepanekud

RC B7-0202/2012, B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012,
B7-0211/2012

[2012/2604(RSP)]

114 À - Euroopa Liidu investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu

Resolutsiooni ettepanekud

RC B7-0214/2012, B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012, B7-0217/2012, B7-0218/2012,
B7-0219/2012

[2012/2619(RSP)]

77 À - Komisjonipoolse välisabi korralduse peakorterilt delegatsioonidele üleandmise mõju abi andmisele

Raport: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

[2011/2192(INI)]

Arengukomisjon

76 À - Naised ja kliimamuutus

Raport: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)

[2011/2197(INI)]

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

58 À - Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020

Raport: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012)

[COM(2011)0244 - 2011/2307(INI)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

22 À - Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamine ja seitsmenda keskkonnaalase
tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramine

Raport: Jo Leinen (A7-0048/2012)

[2011/2194(INI)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
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