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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 - 12.20 Keskustelut

12.30 - 14.30 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 23.00 Keskustelut

63 • Auschwitzin vapauttamisen 70. vuosipäivä

Puhemiehen julkilausuma

[2014/3015(RSP)]

17 • Italian puheenjohtajakauden arviointi

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2014/2855(RSP)]

20 À«««II • Jäsenvaltioiden mahdollisuus rajoittaa GMO:ien viljelyä tai kieltää se alueellaan

Suositus toiseen käsittelyyn: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta
siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten
organismien (GMO) viljelyä tai kieltää se alueellaan

[2010/0208(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

10 ««« - EU:n ja São Tomé ja Príncipen välinen kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja
taloudellinen korvaus

Suositus: João Ferreira (A8-0061/2014)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen
tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja
taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

[2014/0115(NLE)]

Kalatalousvaliokunta

11 ««« - EU:n ja Seychellien välinen kalastusalusten pääsyä Mayotten vesille koskeva sopimus

Suositus: Alain Cadec (A8-0055/2014)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisen, Seychellien
lipun alla purjehtivien kalastusalusten pääsyä EU:n lainkäyttövaltaan kuuluville Mayotten vesille ja
Mayotten meriluonnonvaroihin koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

[2014/0079(NLE)]

Kalatalousvaliokunta
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26 ««« - EY:n ja Tunisian Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian unioniin
liittymisen huomioon ottamiseksi

Suositus: Elmar Brok (A8-0049/2014)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian
tasavallan välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, jolla otetaan
huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin, tekemisestä Euroopan unionin
ja sen jäsenvaltioiden puolesta

[2009/0174(NLE)]

Ulkoasiainvaliokunta

81 • Työjärjestyksen 137 artiklan mukainen pyyntö kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa INI-
mietinnöstä "Liikennepolitiikan vuoden 2011 valkoisen kirjan täytäntöönpano: tilannekatsaus ja
kohti kestävää liikkuvuutta"

Työjärjestyksen 137 artikla

20 À«««II - Jäsenvaltioiden mahdollisuus rajoittaa GMO:ien viljelyä tai kieltää se alueellaan

Suositus toiseen käsittelyyn: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

[2010/0208(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

12 À«««I - Kalastusta koskevat säännökset GFCM:n (Välimeren yleinen kalastuskomissio) sopimusalueella

Mietintö: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä kalastusta koskevista
säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella 13 päivänä joulukuuta 2011
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta

[2014/0213(COD)]

Kalatalousvaliokunta

18 • Eurooppa-neuvoston päätelmät (18. joulukuuta 2014)

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat

[2014/2854(RSP)]

67 À • Libyan tilanne

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2014/3018(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina

74 • Viimeaikaiset ihmisten salakuljetustapaukset Välimerellä

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2015/2507(RSP)]

76 • Naiset yritysten johtokunnissa

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2015/2509(RSP)]

77 • Unionin toimet järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjumiseksi

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2015/2510(RSP)]
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78 • Asianajajien valvonta EU:ssa

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2015/2511(RSP)]
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