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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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Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden

loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla)
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09.00 - 11.50 Keskustelut

12.00 - 14.00 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 16.00 Ensisijaiset tiedustelut

174 À • Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin täytäntöönpano

Mietintö: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Mietintö eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin 2011/99/EU
täytäntöönpanosta

[2016/2329(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

158 À • Bolognan prosessin tilanne ja seuranta

Suullinen kysymys

Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Komissio
Bolognan prosessin tilanne ja seuranta

[2018/2571(RSP)]

205 À • Valko-Venäjä

RC B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018,
B8-0204/2018

[2018/2661(RSP)]

206 À • Filippiinit

RC B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018,
B8-0206/2018, B8-0208/2018

[2018/2662(RSP)]

207 À • Gazan tilanne

RC B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018,
B8-0211/2018, B8-0212/2018

[2018/2663(RSP)]



12.00 - 14.00     ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
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9 • Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden
loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)

201 « - Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan
velvoitteen osalta

Mietintö: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin
2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen osalta

[COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

41 À«««I - Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

Mietintö: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

15 À«««I - Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien,
komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta

Mietintö: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

(Keskustelu: 04/04/2017, äänestys: 04/04/2017)

14 À«««I - Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät

Mietintö: Martin Häusling (A8-0311/2015)

[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

202 À« - Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat

Mietintö: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

[COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

183 À - Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2019 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti

Mietintö: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2019

[2018/2001(BUD)]

Budjettivaliokunta

217 «««I - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY)
N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla

Mietintö: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen
(EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla

[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Valiokunnan päätös neuvottelujen aloittamisesta - 69 c artikla
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190 À - Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen journalistin Ján Kuciakin ja Martina
Kušnírován tapaus

Päätöslauselmaesitykset

B8-0186/2018

[2018/2628(RSP)]

(Keskustelu: 14/03/2018)

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

Päätöslauselmaesitykset

B8-0189/2018

[2018/2619(RSP)]

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

Päätöslauselmaesitykset

B8-0194/2018, B8-0196/2018

[2018/2670(RSP)]

178 À - Perussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta

Mietintö: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

73 À - Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus

Mietintö: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

[2017/2191(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

156 À - Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa

Päätöslauselmaesitykset

B8-0188/2018, B8-0195/2018

[2017/2951(RSP)]

174 À - Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin täytäntöönpano

Mietintö: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

[2016/2329(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

158 À - Bolognan prosessin tilanne ja seuranta

Päätöslauselmaesitykset

B8-0190/2018

[2018/2571(RSP)]



15.00 - 16.00     Ensisijaiset tiedustelut
 

Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla)
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216 • O-000022/2018

B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
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