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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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15.00 - 17.30 Keskustelut

17.30 - 24.00 Keskustelut

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

41 • Keskustelu Tanskan pääministerin Lars Løkke Rasmussenin kanssa Euroopan
tulevaisuudesta

[2018/2734(RSP)]

46 • Strategia EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä
Pariisin sopimuksen mukaisesti

Komission julkilausuma

[2018/2941(RSP)]

24 À • Sisämarkkinapaketti

Komission julkilausuma

[2018/2903(RSP)]

Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla

43 À • WTO: tie eteenpäin

Mietintö: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

Mietintö WTO:sta: tie eteenpäin

[2018/2084(INI)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

8 À • Serbiaa koskeva vuoden 2018 kertomus

Mietintö: David McAllister (A8-0331/2018)

Mietintö Serbiaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta

[2018/2146(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

5 À • Kosovoa koskeva vuoden 2018 kertomus

Mietintö: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Mietintö Kosovoa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta

[2018/2149(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta
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4 À • Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus

Mietintö: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Mietintö entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2018
kertomuksesta

[2018/2145(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

6 À • Albaniaa koskeva vuoden 2018 kertomus

Mietintö: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Mietintö Albaniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta

[2018/2147(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

7 À • Montenegroa koskeva vuoden 2018 kertomus

Mietintö: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Mietintö Montenegroa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta

[2018/2144(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

13 À • Akateemisen vapauden puolustaminen EU:n ulkoisessa toiminnassa

Mietintö: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle
akateemisen vapauden puolustamisesta EU:n ulkoisessa toiminnassa

[2018/2117(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

Työjärjestyksen 113 artikla

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)


	Keskiviikko 28. marraskuuta 2018
	15.00 - 17.30     
	17.30 - 24.00     


