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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

23 À«««I • Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma

Mietintö: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan
puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta EU:n puolustusteollisuuden
kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

37 À«««I • Integroidut maatilatilastot

Mietintö: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi integroiduista
maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011
kumoamisesta

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

19 À • Maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen

Mietintö: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Mietintö maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaamisesta, maakaappaukset
mukaan lukien

[2017/2206(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

12 À • Kohti varhais- ja pakkoavioliittojen vastaista EU:n ulkoista strategiaa

Mietintö: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Mietintö aiheesta "Kohti varhais- ja pakkoavioliittojen vastaista EU:n ulkoista strategiaa -
seuraavat askeleet"

[2017/2275(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

Äänestys toimitetaan keskiviikkona

17 À • Ilmastodiplomatia

Mietintö: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

Mietintö ilmastodiplomatiasta

[2017/2272(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
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20 À • Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto

Mietintö: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien
yleiskokouksen 73. istunnosta

[2018/2040(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

Työjärjestyksen 113 artikla
Äänestys toimitetaan torstaina

38 • Kaupunkien asema unionin institutionaalisissa puitteissa

Mietintö: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

Mietintö kaupunkien asemasta unionin institutionaalisissa puitteissa

[2017/2037(INI)]

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

60 • 3D-tulostus: teollis- ja tekijänoikeudet sekä siviilioikeudellinen vastuu

Mietintö: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

Mietintö 3D-tulostuksen tuomista haasteista teollis- ja tekijänoikeuksille sekä
siviilioikeudelliselle vastuulle

[2017/2007(INI)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
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