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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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17.00 - 23.00 Keskustelut

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

29 «««I • Liikkuvien työkoneiden päästöraja-arvot

Mietintö: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liikkuviin
työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästöraja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään
liittyvistä vaatimuksista

[2014/0268(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

34 À • Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille

Mietintö: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Mietintö pakolaisista: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille

[2015/2321(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

78 • Nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite

Suullinen kysymys

Thomas Händel (O-000094/2016 - B8-0709/2016)
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Komissio
Nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite

[2016/2793(RSP)]

77 À«««I • Energiatehokkuusmerkintä

Mietintö: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU
kumoamisesta

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Äänestys toimitetaan keskiviikkona



Yhteiskeskustelu - Tuleva kauppastrategia ja ihmisoikeudet, sosiaaliset oikeudet ja

ympäristöä koskevat oikeudet

 
Yhteiskeskustelu päättyy

 

Seuraavan mietinnön lyhyt esittely:
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25 À • Sosiaali- ja ympäristönormit, ihmisoikeudet ja yritysten yhteiskuntavastuu

Mietintö: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Mietintö parlamentin vuonna 2010 antamien sosiaali- ja ympäristönormeja,
ihmisoikeuksia ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien suositusten
täytäntöönpanosta

[2015/2038(INI)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

68 À • Eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja
investointistrategia

Mietintö: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Mietintö uudesta eteenpäin suuntautuvasta ja innovatiivisesta tulevaisuuden kauppa-
ja investointistrategiasta

[2015/2105(INI)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

23 À • Ihmiskaupan torjunta EU:n ulkosuhteissa

Mietintö: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Mietintö ihmiskaupan torjunnasta EU:n ulkosuhteissa

[2015/2340(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
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