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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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17.00 - 23.00 Arutelud

1 • Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

104 À«««II • Ühtne Euroopa raudteepiirkond

Soovitus teisele lugemisele: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse ühtne Euroopa
raudteepiirkond (uuesti sõnastatud)

[2010/0253(COD)]

Transpordi- ja turismikomisjon

93 À«««I • Autovedudel kasutatavad sõidumeerikud

Raport: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate
sõidumeerikute kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006

[2011/0196(COD)]

Transpordi- ja turismikomisjon

132 À«««I • Tolliasutuste kontroll intellektuaalomandiõiguste järgimise üle

Raport: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
intellektuaalomandiõigusi käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta

[2011/0137(COD)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

18 À • ELi veealaste õigusaktide rakendamine

Raport: Richard Seeber (A7-0192/2012)

Raport ELi veealaste õigusaktide rakendamise kohta enne Euroopas veega seotud
probleemide osas üldise lähenemisviisi väljatöötamist

[2011/2297(INI)]

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

2 • Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)
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73 À • Loomade kaitset ja heaolu käsitlev strateegia

Raport: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

Raport loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta aastateks
2012–2015

[COM(2012)0006 - 2012/2043(INI)]

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Hääletus toimub kolmapäeval

97 À • eCall: uus numbrile 112 valitud hädaabikõnede teenus kodanikele

Raport: Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

Raport kodanikele mõeldud uue hädaabikõne teenuse eCall kohta

[2012/2056(INI)]

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Transpordi- ja turismikomisjon

kodukorra artikke 51

62 À • Euroopasse investeerimise atraktiivsus

Raport: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

Raport Euroopasse investeerimise atraktiivsuse kohta

[2011/2288(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

90 À • Idapartnerluse kaubandusaspektid

Raport: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

Raport idapartnerluse kaubandusaspektide kohta

[2011/2306(INI)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

59 • ELi makropiirkondlike strateegiate areng, selle praegused tavad ja
tulevikuväljavaated, sealhulgas Vahemere piirkonnas

Raport: François Alfonsi (A7-0219/2012)

Raport ELi makropiirkondlike strateegiate arengu, selle praeguste tavade ja
tulevikuväljavaadete kohta, sealhulgas Vahemere piirkonnas

[2011/2179(INI)]

Regionaalarengukomisjon
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