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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



Tiistai 25. marraskuuta 2014

 

 

09.00 - 11.00     
 

Äänestys kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä (työjärjestyksen 154 artikla)

 

11.15 - 12.00     Juhlaistunto

 

12.00 - 14.00     ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
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09.00 - 11.00 Keskustelut

11.15 - 12.00 Juhlaistunto

12.00 - 14.00 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 23.00 Keskustelut

77 « - Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn
päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o
1150/2000 muuttamisesta

Mietintö: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Budjettivaliokunta

 (ei vielä hyväksytty)

10 À • Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

Suulliset kysymykset

Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Neuvosto
Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Komissio
Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

[2014/2779(RSP)]

28 • Hänen pyhyytensä paavi Franciscuksen puhe

59 ««« - Rautatiekalustoon liittyvistä erityiskysymyksistä tehty pöytäkirja

Suositus: Heidi Hautala (A8-0030/2014)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi liikkuvaan kalustoon kohdistuvista kansainvälisistä
vakuusoikeuksista tehtyyn yleissopimukseen liitetyn, rautatiekalustoon liittyvistä erityiskysymyksistä
Luxemburgissa 23 päivänä helmikuuta 2007 tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

62 ««« - Oikeuspaikkasopimuksista 30 päivänä kesäkuuta 2005 tehty Haagin yleissopimus

Suositus: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi oikeuspaikkasopimuksista 30 päivänä kesäkuuta 2005 tehdyn
Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta



 

15.00 - 23.00     
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57 - Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/008 FI/STX Rauma

Mietintö: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston
varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja
moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja
komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/008 FI/STX Rauma,
Suomi)

[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]

Budjettivaliokunta

56 - Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/005 FR/GAD

Mietintö: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston
varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta
kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan
mukaisesti (hakemus EGF/2014/005 FR/GAD, Ranska)

[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]

Budjettivaliokunta

67 - Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto matkustajarekisteritietojen siirtämistä Kanadan
rajapalveluvirastolle lentoyhtiöiden toimesta ja tietojen käsittelyä koskevan Kanadan ja Euroopan
unionin välisen sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa

Päätöslauselmaesitys

B8-0265/2014

[2014/2966(RSP)]

36 À - EU ja vuoden 2015 jälkeinen globaali kehityksen toimintakehys

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

[2014/2143(INI)]

Kehitysvaliokunta

10 À - Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

Päätöslauselmaesitykset

B8-0252/2014

[2014/2779(RSP)]

26 • Talousarvio 2015: sovittelukomitean tulos

40 • Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta

Suullinen kysymys

Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Komissio
Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevan Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteisen
lainsäädäntömietinnön seuranta

[2014/2916(RSP)]
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35 À • Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle
muuttoliikkeeseen

Suulliset kysymykset

Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Neuvosto
Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen

Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Komissio
Välimeren alueen tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen

[2014/2907(RSP)]

Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla

61 • Mielivaltaiset karkotukset ja ehdotettu välitöntä palauttamista (hot returns) koskeva
lainsäädäntö Espanjassa

Suullinen kysymys

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä
Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä
Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto
Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa
Komissio
Mielivaltaiset karkotukset ja ehdotettu välitöntä palauttamista (hot returns) koskeva lainsäädäntö
Espanjassa

[2014/2959(RSP)]

30 • Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020

Suullinen kysymys

Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Komissio
Työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014-2020

[2014/2861(RSP)]

29 • Työsyrjintädirektiivin täytäntöönpano

Suullinen kysymys

Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Komissio
Työsyrjintädirektiivin täytäntöönpano

[2014/2862(RSP)]

74 • Pankkien stressitestien arviointi

Komission julkilausuma

[2014/2977(RSP)]
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Yhteiskeskustelu päättyy
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19 À« • Euroopan keskuspankin valtuudet määrätä seuraamuksia

Mietintö: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Mietintö esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista
määrätä seuraamuksia annetun asetuksen (EY) N:o 2532/98 muuttamisesta

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

18 « • Euroopan keskuspankin valtuudet kerätä tilastotietoja

Mietintö: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Mietintö esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista
kerätä tilastotietoja annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
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