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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 ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden

loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla)

 

12.00 - 14.00     ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
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09.00 - 11.50 Keskustelut

12.00 - 14.00 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 17.00 Keskustelut

37 À • Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpano

Mietintö: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Mietintö vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen
(vammaisyleissopimus) täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota
vammaisyleissopimuksen komitean päätelmiin

[2015/2258(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

89 À • Henkilöiden, joilla on albinismi, tilanne Afrikassa, erityisesti Malawissa

RC B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016,
B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Bahrain

RC B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016,
B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Myanmar, erityisesti rohingyaväestön tilanne

RC B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016,
B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

48 • Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden
loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)

65 À - Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunto

Mietintö: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

37 À - Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpano

Mietintö: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta



 

15.00 - 17.00     
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82 À - Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: elintarvikkeita koskevat sallitut
terveysväitteet

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Elintarvikkeiden viejien muut kuin tulleihin liittyvät kaupan esteet EU:n
sisämarkkinoilla

Suullinen kysymys

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Komissio
Elintarvikkeiden viejien muut kuin tulleihin liittyvät kaupan esteet EU:n sisämarkkinoilla

[2016/2681(RSP)]

76 • Henkilötietojen siirtäminen Kiinaan

Komission julkilausuma

[2016/2762(RSP)]

94 • Minimipalkkalain soveltaminen liikennealalla

Komission julkilausuma

[2016/2815(RSP)]
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