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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 - 10.00 Keskustelut

10.00 - 12.30 Keskustelut

13.00 - 14.30 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 23.00 Keskustelut

185 À • Eurooppalaisten arvojen väline demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusarvoja
Euroopan unionissa edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi

Komission julkilausuma

[2018/2619(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina

195 • Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Ranskan tasavallan presidentin Emmanuel
Macronin kanssa

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - EU:n ja Libanonin sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Libanonin osallistuminen
Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA)

Suositus: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Libanonin tasavallan osallistumista Välimeren alueen tutkimus-
ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja
Libanonin tasavallan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

[2017/0199(NLE)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

62 ««« - EU:n ja Mauritiuksen välinen kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen
korvaus

Suositus: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä
kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen
vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

[2017/0223(NLE)]

Kalatalousvaliokunta

157 ««« - EU:n ja Norjan välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa

Suositus: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä
lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

[2017/0259(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta
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177 - Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi

Mietintö: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

[2017/2116(INI)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

149 À«««I - Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen
päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan
puitteisiin

Mietintö: Norbert Lins (A8-0262/2017)

[2016/0230(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

(Keskustelu: 11/09/2017, äänestys: 13/09/2017)

148 À«««I - Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten
täyttämiseksi

Mietintö: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

[2016/0231(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

(Keskustelu: 13/06/2017, äänestys: 14/06/2017)

181 À«««I - Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja
rahoitus

Mietintö: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten
puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 22 päivänä lokakuuta
2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta

[2017/0219(COD)]

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

34 À«««I - Rakennusten energiatehokkuus

Mietintö: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta
annetun direktiivin 2010/31/EU muuttamisesta

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

45 À - Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen

Mietintö: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

[2017/2030(INI)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

187 À - Sukupuolten tasa-arvo EU:n media-alalla

Mietintö: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

[2017/2210(INI)]

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

167 À - Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta

Päätöslauselmaesitykset

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]
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35 À - Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston
täytäntöönpano

Mietintö: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

[2017/2258(INI)]

Kehitysvaliokunta

176 À - Kehitysmaiden velan kestävyyden parantaminen

Mietintö: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Kehitysvaliokunta

159 À - Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen EU:ssa

Mietintö: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Aluekehitysvaliokunta

193 À • YK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global
Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2018/2642(RSP)]

214 • Syyrian tilanne

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2018/2673(RSP)]

210 À • Venäjän tilanne

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2018/2669(RSP)]

Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla

194 • Korean niemimaan rauhannäkymät viimeaikaisen kehityksen valossa

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2018/2643(RSP)]

211 À • Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen loukkaaminen kahden Turkissa
pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2018/2670(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina
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38 À • EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja
tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen

Mietintö: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Mietintö EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpanosta: vuoden 2017
väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen

[2017/2280(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

19 ««« • EU:n ja Australian välinen puitesopimus

Suositus: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden
sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[2016/0367(NLE)]

Ulkoasiainvaliokunta

21 • EU:n ja Australian välinen puitesopimus (päätöslauselma)

Mietintö: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön,
esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä
Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[2017/2227(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

89 À • Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevat vuosikertomukset 2015 ja 2016

Mietintö: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Mietintö toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevista vuosikertomuksista 2015 ja
2016

[2017/2010(INI)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta
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