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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

74 À«««I • Terveysteknologian arviointi

Mietintö: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian
arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Äänestys toimitetaan keskiviikkona

69 • Hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpano ja Tšetšenian
tilanne

Suullinen kysymys

Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke
(O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto
Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä
Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä
Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
Komissio
Hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpano ja Tšetšenian tilanne

[2018/2851(RSP)]

84 À • Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 17 Vakuutussopimukset

Komission julkilausuma

[2018/2689(RSP)]

Äänestys toimitetaan keskiviikkona

37 À • Hajautetun tilikirjan teknologia ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien
poistamisen avulla

Suullinen kysymys

Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Komissio
Hajautetun tilikirjan teknologia ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla

[2017/2772(RSP)]

Äänestys toimitetaan keskiviikkona

86 À • Maaseutua, vuoristoalueita ja syrjäisiä alueita koskeva EU:n toimintaohjelma

Komission julkilausuma

[2018/2720(RSP)]

Äänestys toimitetaan keskiviikkona

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
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