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Menettelyjen selitykset
 

Käsitellyistä teksteistä äänestetään seuraavassa järjestyksessä, jollei parlamentti toisin päätä:
 

À = Määräajat    ´ = Määräajat (tarvittaessa)    6 = Tekstiä ei ole vielä hyväksytty, määräajat (mahdollisesti)

1. Kolmas käsittely

- Tavallinen lainsäätämisjärjestys («««III)
annettujen äänten enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

2. Hyväksyntä

- Hyväksyntämenettely («««)
kun perussopimusten mukaan vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö hyväksyntää koskevan päätöksen hyväksymiseksi
tai hylkäämiseksi

3. Toinen käsittely

- Tavallinen lainsäätämisjärjestys («««II)
parlamentin jäsenten enemmistö neuvoston kannan hylkäämiseksi tai tarkistamiseksi; annettujen äänten enemmistö
neuvoston kannan hyväksymiseksi

4. Euroopan parlamentin työjärjestys

- Työjärjestyksen muuttaminen
parlamentin jäsenten enemmistö muutosten hyväksymiseksi
annettujen äänten enemmistö päätösehdotuksen hyväksymiseksi

5. Ensimmäinen käsittely

- Tavallinen lainsäätämisjärjestys («««I)
annettujen äänten enemmistö lainsäädäntöehdotuksen hyväksymiseksi tai tarkistamiseksi
annettujen äänten enemmistö lainsäädäntöpäätöslauselmaluonnoksen hyväksymiseksi

6. Hyväksyntä

- Hyväksyntämenettely («««)
kun perussopimusten mukaan vaaditaan annettujen äänten enemmistö hyväksyntää koskevan päätöksen hyväksymiseksi tai
hylkäämiseksi

7. Muut menettelyt

- Kuulemismenettely («)
annettujen äänten enemmistö lainsäädäntöehdotuksen hyväksymiseksi tai tarkistamiseksi
annettujen äänten enemmistö lainsäädäntöpäätöslauselmaluonnoksen hyväksymiseksi

- Muut (julkilausumat, suulliset kysymykset, valiokunta-aloitteiset mietinnöt, koskemattomuuden pidättäminen)
annettujen äänten enemmistö päätöslauselmaesityksen tai päätösehdotuksen hyväksymiseksi
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1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

68 • Komissiota koskeva epäluottamuslause-esitys

[2014/2197(INS)]

Yhden laatijan, komission ja poliittisten ryhmien puheenvuorot
Äänestys toimitetaan torstaina

36 À • EU ja vuoden 2015 jälkeinen globaali kehityksen toimintakehys

Mietintö: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

Mietintö EU:sta ja vuoden 2015 jälkeisestä globaalista kehityksen toimintakehyksestä

[2014/2143(INI)]

Kehitysvaliokunta

58 À • Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä

Suullinen kysymys

Iskra Mihaylova (O-000082/2014 - B8-0042/2014)
Aluekehitysvaliokunta
Komissio
Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä

[2014/2946(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina

46 • Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta

Suullinen kysymys

Bernd Lange (O-000081/2014 - B8-0040/2014)
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Komissio
Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta

[2014/2869(RSP)]

66 À • Komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivat

Komission julkilausuma

[2014/2967(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)


	Maanantai 24. marraskuuta 2014
	17.00 - 23.00     


