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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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09.00 - 11.50 Keskustelut

12.00 - 12.30 Saharov-palkinnon luovuttaminen

12.30 - 14.00 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 23.00 Keskustelut

76 • Komission työpaikka-, kasvu- ja investointipaketti

Komission puheenjohtajan julkilausuma

[2014/2975(RSP)]

Neuvoston ja EIP:n pääjohtajan läsnä ollessa
Poliittisten ryhmien puheenvuorot

11 À • YK:n ilmastonmuutoskonferenssi 2014 - COP 20 Lima, Peru (1.–12. joulukuuta
2014)

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2014/2777(RSP)]

49 • Saharov-palkinto - 2014

Vuoden 2014 Saharov-palkinnon luovuttaminen tri Denis MUKWEGElle tunnustuksena
hänen jatkuvista ponnisteluistaan kapinallisjoukkojen seksuaalisen väkivallan uhreiksi
Kongon demokraattisessa tasavallassa joutuneiden tuhansien naisten ja tyttöjen fyysisen
ja henkisen koskemattomuuden palauttamiseksi

18 « - Euroopan keskuspankin valtuudet kerätä tilastotietoja

Mietintö: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

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

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

19 À« - Euroopan keskuspankin valtuudet määrätä seuraamuksia

Mietintö: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

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

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

11 À - YK:n ilmastonmuutoskonferenssi 2014 - COP 20 Lima, Peru (1.–12. joulukuuta 2014)

Päätöslauselmaesitykset

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]
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64 À • Palestiinan valtion tunnustaminen

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2014/2964(RSP)]

Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla

44 À • YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 25. vuosipäivä

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2014/2919(RSP)]

72 • G20-kokouksen tulokset

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2014/2968(RSP)]

73 À • Digitaaliset sisämarkkinat

Komission julkilausuma

[2014/2973(RSP)]

75 À • EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu

Komission julkilausuma

[2014/2976(RSP)]

Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla


	Keskiviikko 26. marraskuuta 2014
	09.00 - 11.50     
	12.00 - 12.30
	12.30 - 14.00     ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
	15.00 - 23.00     


