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Menetluste selgitus
 

Parlament hääletab täiskogule esitatud tekstide üle järgmises järjekorras, kui ta ei otsusta teisiti:
 

À = Tähtajad    ´ = Tähtajad vastavalt vajadusele    6 = Veel vastu võtmata tekst, kuupäevad vajaduse korral

1. Kolmas lugemine

- Seadusandlik tavamenetlus («««III)
ühise teksti vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus

2. Nõusolek

- Nõusolekumenetlus («««)
kui aluslepingute kohaselt on nõusoleku andmise otsuse vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks nõutav Euroopa Parlamendi
koosseisu häälteenamus

3. Teine lugemine

- Seadusandlik tavamenetlus («««II)
nõukogu seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks on nõutav Euroopa Parlamendi koosseisu häälteenamus;
nõukogu seisukoha heakskiitmiseks on nõutav antud häälte enamus

4. Euroopa Parlamendi kodukord

- Muudatused kodukorras
muudatuste vastuvõtmiseks on nõutav Euroopa Parlamendi koosseisu häälteenamus
otsuse ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus

5. Esimene lugemine

- Seadusandlik tavamenetlus («««I)
seadusandliku ettepaneku heakskiitmiseks või muutmiseks on nõutav antud häälte enamus
seadusandliku resolutsiooni projekti vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus

6. Nõusolek

- Nõusolekumenetlus («««)
kui aluslepingute kohaselt on nõusoleku andmise otsuse vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks nõutav antud häälte enamus

7. Muud menetlused

- Nõuandemenetlus («)
seadusandliku ettepaneku heakskiitmiseks või muutmiseks on nõutav antud häälte enamus
seadusandliku resolutsiooni projekti vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus

- Muud (avaldused, suuliselt vastatavad küsimused, algatusraportid, puutumatuse äravõtmine)
resolutsiooni või otsuse ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus
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09.00 - 11.50 Arutelud

12.00 - 14.00 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 16.00 Põhjalikumad arupärimised

58 À • ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Raport ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015 kohta

[2017/2011(INI)]

Õiguskomisjon

63 • Keskkonnavastutuse direktiivi rakendamine

Raport: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/35/EÜ
(keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta
(keskkonnavastutuse direktiiv)) kohaldamise kohta

[2016/2251(INI)]

Õiguskomisjon

71 À - Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine

[2017/2901(RSO)]

63 - Keskkonnavastutuse direktiivi rakendamine

Raport: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

[2016/2251(INI)]

Õiguskomisjon

10 À«««I - Lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise raamistik

Raport: Paul Tang (A8-0387/2016)

[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

11 À«««I - Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded

Raport: Othmar Karas (A8-0388/2016)

[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]

Majandus- ja rahanduskomisjon
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Põhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b)
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77 «««I - Eraelu austamine ja isikuandmete kaitse elektroonilise side puhul ning direktiivi 2002/58/EÜ
kehtetuks tunnistamine (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus)

Raport: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse eraelu
austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv
2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus)

[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Komisjoni otsus alustada läbirääkimisi - Artikkel 69c

67 À - Võitlus seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise vastu ELis

Resolutsiooni ettepanekud

RC B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017,
B8-0581/2017, B8-0582/2017

[2017/2897(RSP)]

52 À - Euroala majanduspoliitika

Raport: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

[2017/2114(INI)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

56 À - Läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga

Raport: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

[2017/2192(INI)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

57 À - Läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Uus-Meremaaga

Raport: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

[2017/2193(INI)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

58 À - ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

[2017/2011(INI)]

Õiguskomisjon

76 • O-000074/2017

B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]
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