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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 - 11.50     

 

Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden

loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla)

 

12.00 - 14.00     ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
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09.00 - 11.50 Keskustelut

12.00 - 14.00 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 16.00 Ensisijaiset tiedustelut

73 • Vammaisten henkilöiden osallistuminen Euroopan parlamentin vaaleihin

Komission julkilausuma

[2018/2647(RSP)]

106 À • Poliittinen kriisi Moldovassa Chisinaun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin
jälkeen

RC B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018,
B8-0330/2018, B8-0332/2018

[2018/2783(RSP)]

107 À • Somalia

RC B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018,
B8-0331/2018, B8-0334/2018

[2018/2784(RSP)]

108 À • Burundi

RC B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018,
B8-0338/2018, B8-0339/2018

[2018/2785(RSP)]

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

116 «««I - Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla

Mietintö: Axel Voss (A8-0245/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla
sisämarkkinoilla

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Valiokunnan päätös neuvottelujen aloittamisesta - 69 c artikla
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115 «««I - Eurooppalainen kansalaisaloite

Mietintö: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

[COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)]

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Valiokunnan päätös neuvottelujen aloittamisesta - 69 c artikla

103 « - DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Kroatian kanssa

Mietintö: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen
tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa

[06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

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

Mietintö: Kinga Gál (A8-0322/2017)

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

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

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

Mietintö: Kinga Gál (A8-0323/2017)

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

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

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

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

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

Budjettivaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta

96 À«««I - Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta
hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Mietintö: Monica Macovei (A8-0404/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden
alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta eurooppalaisesta virastosta
sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen
(EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta

[COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

25 À - Talousarvio 2019 - Trilogin neuvotteluvaltuudet

Mietintö: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

[2018/2024(BUD)]

Budjettivaliokunta

20 À - Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto

Mietintö: Eugen Freund (A8-0230/2018)

[2018/2040(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

Työjärjestyksen 113 artikla



 

15.00 - 16.00
 

Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla)
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94 À - Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla

Päätöslauselmaesitykset

RC B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018,
B8-0320/2018, B8-0321/2018

[2018/2770(RSP)]

95 À - Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi

Päätöslauselmaesitykset

B8-0314/2018

[2018/2769(RSP)]

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

Päätöslauselmaesitykset

B8-0305/2018

[2018/2645(RSP)]

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

Päätöslauselmaesitykset

B8-0306/2018

[2018/2646(RSP)]

81 À - Yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yritysten säännöt

Mietintö: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

Mietintö suosituksista komissiolle yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yritysten säännöistä

[2016/2237(INL)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

114 • O-000058/2018

[O-000058/2018 - B8-0035/2018]


	Torstai 5. heinäkuuta 2018
	09.00 - 11.50     
	Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla)

	12.00 - 14.00     ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
	15.00 - 16.00
	Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla)



