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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



Tiistai 3. heinäkuuta 2018

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

1 1Tiistai 3. heinäkuuta 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

09.00 - 11.50 Keskustelut

12.00 - 14.00 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 23.00 Keskustelut

30 • Bulgarian puheenjohtajakauden tarkastelu

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2018/2592(RSP)]

Poliittisten ryhmien puheenvuorot

29 • Itävallan puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2018/2593(RSP)]

89 ««« - EU:n ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston välinen yhteistyösopimus

Suositus: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Afrikan ja Madagaskarin
lentoturvallisuusviraston (ASECNA) välisen satelliittinavigoinnin kehittämistä ja siihen liittyvien palvelujen
tarjoamista siviili-ilmailua varten ASECNAn vastuualueella koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä
unionin puolesta

[11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

46 ««« - EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen
jatkaminen

Suositus: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen
välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta

[08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

24 « - Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys

Mietintö: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta

[COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

48 - Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/009 FR/Air France

Mietintö: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston
varojen käyttöönotosta (Ranskan hakemus – EGF/2017/009 FR Air France)

[COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)]

Budjettivaliokunta
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38 - Kaupunkien asema unionin institutionaalisissa puitteissa

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

[2017/2037(INI)]

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

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

Mietintö: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

[2017/2007(INI)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

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

Mietintö: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

[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)

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

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

47 À«««I - Energiainfrastruktuuriin liittyvistä investointihankkeista ilmoittaminen: kumoaminen

Mietintö: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin
energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 256/2014 kumoamisesta

[COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

11 « - Hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavat toimenpiteet

Mietintö: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta
hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavien toimenpiteiden osalta

[COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

19 À - Maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen

Mietintö: Francisco Assis (A8-0194/2018)

[2017/2206(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

17 À - Ilmastodiplomatia

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

[2017/2272(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
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28 • Eurooppa-neuvoston 28.–29. kesäkuuta 2018 pidetyn kokouksen päätelmät

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat

[2018/2591(RSP)]

100 À«««I • Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon
koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt

Mietintö: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin
2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja
2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse
maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

99 À«««I • Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä
ajopiirtureilla tapahtuva paikannus

Mietintö: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen
(EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista
enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja
koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta
siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

98 À«««I • Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen

Mietintö: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen
(EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden
mukauttamiseksi alan kehitykseen

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

94 À • Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2018/2770(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina

90 • Ebolaepidemia Kongon demokraattisessa tasavallassa

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2018/2742(RSP)]
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95 À • Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi

Suullinen kysymys

Claude Moraes (O-000065/2018 - B8-0034/2018)
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Komissio
Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi

[2018/2769(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina

32 À • Pk-yritysten määritelmä

Suullinen kysymys

Markus Pieper (O-000050/2018 - B8-0031/2018)
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Komissio
Pk-yritysten määritelmä

[2018/2545(RSP)]

13 ««« • EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus

Suositus: László Tőkés (A8-0177/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan
atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen
kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin
puolesta

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Ulkoasiainvaliokunta

18 À • EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus
(päätöslauselma)

Mietintö: László Tőkés (A8-0179/2018)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön,
esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan
atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen
kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin
puolesta

[2017/2269(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta
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