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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

43 À • Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa

Mietintö: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

Mietintö torjunta-aineiden lupamenettelystä unionissa

[2018/2153(INI)]

Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta

Äänestys toimitetaan keskiviikkona

56 À«««I • Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden
tavaraliikenteessä

Mietintö: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa
vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin
2006/1/EY muuttamisesta

[2017/0113(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

19 À • Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa

Mietintö: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Mietintö sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa

[2018/2162(INI)]

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

20 À • Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten

Mietintö: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Mietintö eurooppalaisesta yhteisyrityksestä ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä
varten

[2018/2222(INI)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

35 À • Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa

Mietintö: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Mietintö arviosta EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa

[2018/2086(INI)]

Talousarvion valvontavaliokunta
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15 À • Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n
erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto

Mietintö: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Mietintö uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n
erityislähettilästä koskevista EU:n suuntaviivoista ja toimeksiannosta

[2018/2155(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

32 À • Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka

Mietintö: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Mietintö sukupuolten tasa-arvosta ja EU:n veropolitiikasta

[2018/2095(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

26 • Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä

Mietintö: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Mietintö autonomisista ajoneuvoista Euroopan liikenteessä

[2018/2089(INI)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
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