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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 - 11.30 Keskustelut

11.30 - 12.00 ÄÄNESTYKSET

12.00 - 12.30 Juhlaistunto

12.30 - 14.00 Jatkoa äänestyksille ja äänestysselitykset

15.00 - 23.00 Keskustelut

97 • Keskustelu Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin kanssa Euroopan
tulevaisuudesta

[2018/2729(RSP)]

110 «««I - Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite

Mietintö: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/825
muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen
mukauttamiseksi

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Aluekehitysvaliokunta

85 ««« - Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistus

Suositus: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun neuvoston päätöksen
76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä
välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta

[09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)]

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

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

Suositus: László Tőkés (A8-0177/2018)

[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)

[2017/2269(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

87 ««« - EU:n ja Irakin kumppanuus- ja yhteistyösopimus

Suositus: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä

[10209/2012 - C7-0189/2012 -  - 10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)]

Ulkoasiainvaliokunta
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88 - EU:n ja Irakin kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma)

Mietintö: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen
tekemisestä

[2010/0310M(NLE)]

Ulkoasiainvaliokunta

91 ««« - EU:n ja Uuden-Seelannin välinen sopimus myönnytysten muuttamisesta (Kroatian liittymisen
johdosta)

Suositus: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä vuoden 1994
tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan
mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian
tasavallan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

[10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

102 À«««I - Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö: selvitys- ja
maksujärjestelmät

Mietintö: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

Mietintö esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja
Euroopan keskuspankin perussäännön 22 artiklan muuttamisesta

[10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

61 À« - Ajoneuvovero: verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen
infrastruktuurien käytöstä

Mietintö: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen
ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta tiettyjen
ajoneuvoveroa koskevien säännösten osalta

[COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

26 À - Esitys lisätalousarvioksi nro 2/2018: varainhoitovuoden 2017 ylijäämän ottaminen talousarvioon

Mietintö: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2018
varainhoitovuodeksi 2018: varainhoitovuoden 2017 ylijäämän ottaminen talousarvioon

[09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)]

Budjettivaliokunta

93 À - Esitys lisätalousarvioksi nro 3/2018: Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen voimassaolon
jatkaminen

Mietintö: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2018
varainhoitovuodeksi 2018, pääluokka III – Komissio: Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen
voimassaolon jatkaminen

[09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)]

Budjettivaliokunta
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117 À - Komission delegoitu päätös EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin
ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien
tappioiden varalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU liitteen
III muuttamisesta Iranin osalta

Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastustaminen

B8-0313/2018

[2018/2758(DEA)]

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

Mietintö: Charles Goerens (A8-0187/2018)

[2017/2275(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

32 À - Pk-yritysten määritelmä

Päätöslauselmaesitykset

B8-0304/2018

[2018/2545(RSP)]

10 À - EU:n ja Azerbaidžanin laaja-alaista sopimusta koskevat neuvottelut

Mietintö: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle /
unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Azerbaidžanin laaja-alaista
sopimusta koskevista neuvotteluista

[2017/2056(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

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

Mietintö: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

[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)

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

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

98 À«««I - Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen

Mietintö: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

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

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

50 À - Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Jordanian välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen
vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi

Mietintö: Claude Moraes (A8-0232/2018)

Mietintö komission suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Euroopan
unionin ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen
vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin
torjunnasta vastaavien Jordanian toimivaltaisten viranomaisten välillä

[2018/2060(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
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51 À - Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Turkin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen
vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi

Mietintö: Claude Moraes (A8-0233/2018)

Mietintö komission suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Euroopan
unionin ja Turkin tasavallan välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin
lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien
Turkin toimivaltaisten viranomaisten välillä

[2018/2061(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

52 À - Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Israelin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen
vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi

Mietintö: Claude Moraes (A8-0235/2018)

Mietintö komission suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Euroopan
unionin ja Israelin valtion välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin
lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien
Israelin toimivaltaisten viranomaisten välillä

[2018/2062(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

53 À - Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Tunisian välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen
vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi

Mietintö: Claude Moraes (A8-0237/2018)

Mietintö komission suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Euroopan
unionin ja Tunisian välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin
lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien
Tunisian toimivaltaisten viranomaisten välillä

[2018/2063(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

54 À - Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Marokon välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen
vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi

Mietintö: Claude Moraes (A8-0238/2018)

Mietintö komission suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Euroopan
unionin ja Marokon kuningaskunnan välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan
unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta
vastaavien Marokon toimivaltaisten viranomaisten välillä

[2018/2064(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

55 À - Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Libanonin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen
vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi

Mietintö: Claude Moraes (A8-0234/2018)

Mietintö komission suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Euroopan
unionin ja Libanonin tasavallan välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan
unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta
vastaavien Libanonin toimivaltaisten viranomaisten välillä

[2018/2065(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
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56 À - Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Egyptin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen
vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi

Mietintö: Claude Moraes (A8-0236/2018)

Mietintö komission suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Euroopan
unionin ja Egyptin arabitasavallan välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan
unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta
vastaavien Egyptin toimivaltaisten viranomaisten välillä

[2018/2066(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

57 À - Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Algerian välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen
vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi

Mietintö: Claude Moraes (A8-0239/2018)

Mietintö komission suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Euroopan
unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen
vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin
torjunnasta vastaavien Algerian toimivaltaisten viranomaisten välillä

[2018/2067(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

105 • Angolan tasavallan presidentin João Manuel Gonçalves Lourençon puhe

68 • Kreikan talouden kolmannen sopeutusohjelman päättyminen

Euroryhmän puheenjohtajan lausuma

[2018/2740(RSP)]

104 • Italian sisäministerin äskettäin antama julkilausuma sinti- ja romaniväestöstä ja
vähemmistöjen oikeudet EU:ssa

Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 153 a artikla)

[2018/2777(RSP)]

21 À«««I • EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS)

Mietintö: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n
matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o
515/2014, (EU) 2016/399 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta



 
Yhteiskeskustelu päättyy
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22 À«««I • EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS): Europolin tehtävät

Mietintö: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen
(EU) 2016/794 muuttamisesta EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS)
perustamiseksi

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

25 À • Talousarvio 2019 - Trilogin neuvotteluvaltuudet

Mietintö: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Mietintö varainhoitovuoden 2019 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin
neuvotteluvaltuuksista

[2018/2024(BUD)]

Budjettivaliokunta

14 À«««I • Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt

Mietintö: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja asetuksen (EU) N:o 2012/2002 ja
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013,
(EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013,
(EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013,
(EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014, (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja
neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Budjettivaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta

65 À • EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys

Komission julkilausuma

[2018/2645(RSP)]

27 À • Ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain kielteiset
vaikutukset EU:n kansalaisiin

Suullinen kysymys

Cecilia Wikström (O-000052/2018 - B8-0033/2018)
Vetoomusvaliokunta
Neuvosto
Ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain (FATCA) kielteiset
vaikutukset EU:n kansalaisiin ja erityisesti "sattumanvaraisiin yhdysvaltalaisiin"

Cecilia Wikström (O-000053/2018 - B8-0032/2018)
Vetoomusvaliokunta
Komissio
Ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain (FATCA) kielteiset
vaikutukset EU:n kansalaisiin ja erityisesti "sattumanvaraisiin yhdysvaltalaisiin"

[2018/2646(RSP)]
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