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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 5. heinäkuuta 2016

 

 

08.30 - 12.50     

 

ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU
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08.30 - 12.50 Keskustelut

13.00 - 14.30 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 23.00 Keskustelut

52 • Katsaus Alankomaiden puheenjohtajakauteen

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2016/2709(RSP)]

Poliittisten ryhmien puheenvuorot

50 • Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2016) päätelmät

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - EU:n ja Perun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus

Suositus: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen lyhytaikaista
oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

[2015/0199(NLE)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

29 «««I - Liikkuvien työkoneiden päästöraja-arvot

Mietintö: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

34 À - Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille

Mietintö: Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

25 À - Sosiaali- ja ympäristönormit, ihmisoikeudet ja yritysten yhteiskuntavastuu

Mietintö: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

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

Mietintö: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta
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23 À - Ihmiskaupan torjunta EU:n ulkosuhteissa

Mietintö: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

26 À • Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen
valmistelu: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa

Mietintö: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Mietintö monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen
valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa

[2015/2353(INI)]

Budjettivaliokunta

56 À • Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet
(TAXE 2)

Mietintö: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Mietintö veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista
toimenpiteistä

[2016/2038(INI)]

Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä
käsittelevä erityisvaliokunta (TAXE 2)

21 À«««I • Euroopan raja- ja rannikkovartiosto

Mietintö: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan raja- ja
rannikkovartiostosta sekä asetuksen (EY) N:o 2007/2004, asetuksen (EY) N:o 863/2007 ja
neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

55 À«««II • Yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistaminen
koko unionissa

Suositus toiseen käsittelyyn: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen
verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

47 À • Rakennerahastojen ja Horisontti 2020 -ohjelman väliset synergiat

Komission julkilausuma

[2016/2695(RSP)]



Yhteiskeskustelu - Meri- ja kalastusvirastot

 
Yhteiskeskustelu päättyy
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20 À«««I • Euroopan meriturvallisuusvirasto

Mietintö: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan
meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002
muuttamisesta

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

22 À«««I • Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto

Mietintö: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön
kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 768/2005
muuttamisesta

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Kalatalousvaliokunta

62 «««I • OLAFin valvontakomitean sihteeristö

Mietintö: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU,
Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF)
valvontakomitean sihteeristön osalta

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Talousarvion valvontavaliokunta
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