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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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17.00 - 23.00 Keskustelut

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

40 • Komission päätös kolmannesta liikkuvuuspaketista

Komission julkilausuma

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva
monivuotinen suunnitelma

Mietintö: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Pohjanmeren
pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta
suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 676/2007 ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1342/2008 kumoamisesta

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Kalatalousvaliokunta

(Keskustelu: 13/09/2017, äänestys: 14/09/2017)

27 • EU:n kalatalousalan arvoketjun optimointi

Mietintö: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Mietintö EU:n kalatalousalan arvoketjun optimoinnista

[2017/2119(INI)]

Kalatalousvaliokunta

73 À • Kalastustuotteiden EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten
mukaisuus

Mietintö: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Mietintö sellaisten valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta, joilla osoitetaan, että
kalastustuotteet ovat EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisia

[2017/2129(INI)]

Kalatalousvaliokunta

Äänestys toimitetaan keskiviikkona
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69 À • Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus

Mietintö: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Mietintö ruoan ja maanviljelyn tulevaisuudesta

[2018/2037(INI)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Äänestys toimitetaan keskiviikkona

14 • YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013
uudistuksen jälkeen

Mietintö: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Mietintö YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpanosta EU:ssa
vuoden 2013 uudistuksen jälkeen

[2017/2088(INI)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

89 À • Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen

Komission julkilausuma

[2018/2718(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina

20 À • Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja
täytäntöönpano

Mietintö: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Mietintö parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen
tulkinnasta ja täytäntöönpanosta

[2016/2018(INI)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Äänestys toimitetaan keskiviikkona

12 À • Kestävä rahoitus

Mietintö: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Mietintö kestävästä rahoituksesta

[2018/2007(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

10 À • EU:n oikeusalan tulostaulu 2017

Mietintö: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Mietintö EU:n oikeusalan tulostaulusta 2017

[2018/2009(INI)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
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