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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

51 • Slovakian puheenjohtajakauden ohjelman esittely

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2016/2710(RSP)]

71 À • Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu

Komission julkilausuma

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Azerbaidžanin osallistuminen unionin ohjelmiin

Suositus: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä
Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee
Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan puitesopimusta Azerbaidžanin tasavallan osallistumista
unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Ulkoasiainvaliokunta

58 - Lisätalousarvioesitys nro 2/2016: varainhoitovuoden 2015 ylijäämä

Mietintö: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2016
varainhoitovuodeksi 2016: varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen talousarvioon

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Budjettivaliokunta

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

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

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

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

77 À«««I - Energiatehokkuusmerkintä

Mietintö: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

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

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

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

Mietintö: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

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

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
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20 À«««I - Euroopan meriturvallisuusvirasto

Mietintö: Michael Cramer (A8-0215/2016)

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

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

22 À«««I - Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto

Mietintö: Alain Cadec (A8-0068/2016)

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

Kalatalousvaliokunta

62 «««I - OLAFin valvontakomitean sihteeristö

Mietintö: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

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

Talousarvion valvontavaliokunta

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

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

[2015/2353(INI)]

Budjettivaliokunta

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

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

[2016/2038(INI)]

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

47 À - Rakennerahastojen ja Horisontti 2020 -ohjelman väliset synergiat

Päätöslauselmaesitykset

RC B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016,
B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu

Päätöslauselmaesitykset

RC B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016,
B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Japanin päätös käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016

Päätöslauselmaesitykset

RC B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Keskustelu: 08/06/2016)

81 À - Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen vastustaminen: EU:n takuu Euroopan
investointipankille mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta Valko-Venäjän osalta

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]
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92 À - Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen vastustaminen: omia varoja ja hyväksyttäviä
velkoja koskevan vähimmäisvaatimuksen asettaminen

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • Kokonaisvaltainen strategia EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2016/2813(RSP)]

97 • Lähi-idän rauhanprosessiin liittyvät uudet aloitteet

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2016/2818(RSP)]

85 • EU:n uusi Kiinaa koskeva strategia

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2016/2803(RSP)]

80 • Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2016/2796(RSP)]

65 À • Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunto

Mietintö: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Mietintö, johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta

[2016/2020(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

88 • Väärinkäytösten paljastajien suojelu

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2016/2806(RSP)]

86 • Baselin komitean toteuttama luottoriskin standardimenetelmän tarkistaminen

Komission julkilausuma

[2016/2804(RSP)]

82 À • Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: elintarvikkeita koskevat
sallitut terveysväitteet

[2016/2708(RPS)]
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