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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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09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta

1 1Neljapäev, 5. juuli 2012

491.927/OJ 491.927/OJ

09.00 - 11.50 Arutelud

12.00 - 14.00 HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta

15.00 - 16.00 Arutelud

16.00 - 17.00 Hääletus (eelnevate arutelude lõppedes)

155 • Rio+20 tippkohtumise (22.–22. juuni 2012) tulemused

Komisjoni avaldus

[2012/2692(RSP)]

Hääletus toimub ühel tulevasel osaistungjärgul

160 • Prahtimisest tulenev oht lipuriigi vastutusele ohustatud looduslike looma- ja
taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) raames

Suuliselt vastatav küsimus

Gabriel Mato Adrover (O-000127/2012 - B7-0120/2012)
Kalanduskomisjon
Komisjon
Prahtimisest tulenev oht lipuriigi vastutusele ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise
kauplemise konventsiooni (CITES) raames

[2012/2699(RSP)]

135 «««I - Protokoll Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta

Raport: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]

Õiguskomisjon

122 «««I - Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu asenduskohtunikud

Raport: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]

Õiguskomisjon

66 «««I - Rahaline abi üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas

Raport: Göran Färm (A7-0150/2012)

[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]

Eelarvekomisjon

157 À - Paranduseelarve projekt nr 3/2012: eelarveaasta 2011 ülejääk

Raport: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2012
kohta, III jagu – Komisjon

[11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)]

Eelarvekomisjon



 

15.00 - 16.00     
 

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine -

kestus: maksimaalselt üks tund (kodukorra artikkel 122)

 

16.00 - 17.00     Hääletus (eelnevate arutelude lõppedes)
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158 À - ELi poliitika Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes

Resolutsiooni ettepanekud

B7-0296/2012, RC B7-0373/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012,
B7-0377/2012

[2012/2694(RSP)]

Arutelu: 12/06/2012

163 À • Lesbide vastu suunatud vägivald ning homo-, bi- ja transseksuaalide õigused
Aafrikas

RC B7-0389/2012, B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012,
B7-0400/2012, B7-0401/2012

[2012/2701(RSP)]

164 À • Sõnavabadus Valgevenes ja eelkõige Andrzej Poczobuti juhtum

RC B7-0393/2012, B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012,
B7-0404/2012, B7-0405/2012

[2012/2702(RSP)]

171 À • Sunniviisilise abordi skandaal Hiinas

RC B7-0388/2012, B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012,
B7-0398/2012, B7-0399/2012

[2012/2712(RSP)]

9 • Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte
rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 122)
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