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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 - 11.20     

 

11.30 - 12.00     Juhlaistunto

 

12.00 - 14.00     ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
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09.00 - 11.20 Keskustelut

11.30 - 12.00 Juhlaistunto

12.00 - 14.00 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 23.00 Keskustelut

23 • Eurooppa-neuvoston 18.–19. lokakuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2018/2771(RSP)]

64 • Montenegron presidentin Milo Đukanovićin puhe

76 - Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Mietintö: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Mietintö Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

[2018/2069(IMM)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

59 «««I - Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne kolmannet maat,
joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske

Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista
maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden
kansalaisia tämä vaatimus ei koske (kodifikaatio)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

31 ««« - EU:n ja Marokon tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus: Marokon osallistumista
Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset

Suositus: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Marokon kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen
tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan
unionin ja Marokon kuningaskunnan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen
tekemisestä unionin puolesta

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

75 ««« - EU:n ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus

Suositus: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen
lentoliikennesopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
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73 « - Italian kunnan Campione d’Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden
sisällyttäminen unionin tullialueeseen

Mietintö: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta
Italian kunnan Campione d’Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttämiseksi
unionin tullialueeseen ja direktiivin 2008/118/EY alueelliseen soveltamisalaan

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

56 - Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/001 NL/Financial service
activities

Mietintö: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston
varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2018/001 NL/Financial service activities, Alankomaat)

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Budjettivaliokunta

17 À«««I - Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen

Mietintö: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen
tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

57 À - Lisätalousarvioesitys nro 5/2018: liittymistä valmistelevasta tukivälineestä Turkille osoitettavaa tukea
koskevan varauksen peruuttaminen ja Euroopan naapuruusvälineen ja humanitaarisen avun
määrärahojen lisääminen kiireellisten lisätoimien toteuttamiseksi

Mietintö: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2018
varainhoitovuodeksi 2018, pääluokka III – Komissio: liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II)
Turkille osoitettavaa tukea koskevan varauksen peruuttaminen, Euroopan naapuruusvälineen (ENI) ja
humanitaarisen avun määrärahojen lisääminen kiireellisten lisätoimien toteuttamiseksi sekä innovoinnin ja
verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) henkilöstötaulukon muuttaminen WiFi4EU-aloitteen huomioon
ottamiseksi

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Budjettivaliokunta
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48 À • EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan
sitovan YK:n välineen laatimiseen

Suulliset kysymykset

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Kehitysvaliokunta
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Ulkoasiainvaliokunta
Neuvosto
EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n
välineen laatimiseen

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Kehitysvaliokunta
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Ulkoasiainvaliokunta
komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n
välineen laatimiseen

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Kehitysvaliokunta
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Ulkoasiainvaliokunta
Komissio
EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n
välineen laatimiseen

[2018/2763(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina

70 • EU:n tuki UNRWA:lle Yhdysvaltojen lopetettua järjestön rahoittaminen

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2018/2852(RSP)]

71 À • Jemenin tilanne

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2018/2853(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina

66 À«««I • Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille
kuljetusajoneuvoille

Mietintö: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien
asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin
kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta



Yhteiskeskustelu - ALV-säännöt

 
Yhteiskeskustelu päättyy

4 4Tiistai 2. lokakuuta 2018

628.017/OJ 628.017/OJ

15 « • Arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistaminen ja
yksinkertaistaminen

Mietintö: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY
muuttamisesta arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistamiseksi
ja yksinkertaistamiseksi sekä lopullisen järjestelmän käyttöön ottamiseksi
jäsenvaltioiden välisen kaupan verotusta varten

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

11 À« • Arvonlisäverokannat

Mietintö: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY
muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

89 À • Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2018/2869(RSP)]

Äänestys toimitetaan lokakuun II istuntojaksolla

47 • Äänioikeuden riistäminen EU:ssa

Suulliset kysymykset

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Vetoomusvaliokunta
Neuvosto
Äänioikeuden riistäminen EU:ssa

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Vetoomusvaliokunta
Komissio
Äänioikeuden riistäminen EU:ssa

[2018/2767(RSP)]
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