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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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12.00 - 14.00     ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
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09.00 - 10.30 Keskustelut

10.30 - 11.30 Keskustelut

11.30 - 12.00 Juhlaistunto

12.00 - 14.00 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 23.00 Keskustelut

112 • EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan uudistaminen Välimerellä ja Afrikassa
jatkuvan humanitaarisen kriisin valossa

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2019/2516(RSP)]

75 • Katsaus Itävallan puheenjohtajakauteen

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2018/2942(RSP)]

Poliittisten ryhmien puheenvuorot

100 • Euro 20 vuotta

91 «««I - Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston
osaksi

Mietintö: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden
rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

93 ««« - Euroopan raja- ja merivartioviraston Albaniassa toteuttamia toimia koskevan EU:n ja Albanian
välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen

Suositus: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Albanian tasavallassa
toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Albanian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen
tekemisestä

[2018/0241(NLE)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
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25 ««« - EU:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen)

Suositus: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden
jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian
tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin
ja jäsenvaltioiden puolesta

[2017/0185(NLE)]

Ulkoasiainvaliokunta

24 - EU:n ja Kirgisian laaja-alainen sopimus

Mietintö: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle /
unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Kirgisian tasavallan laaja-
alaisesta sopimuksesta

[2018/2118(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

Työjärjestyksen 113 artikla

26 - Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä

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

[2018/2089(INI)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

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

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

[2017/0113(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

97 À«««I - Tiettyihin EU:n ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien etuuksien väliaikainen
peruuttaminen

Mietintö: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja
kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien
suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta

[2018/0101(COD)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

90 À«««I - Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen

Mietintö: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-
ohjelman perustamisesta

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

57 À« - Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen

Mietintö: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta

[2018/0811(CNS)]

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
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19 À - Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa

Mietintö: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

[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)

[2018/2222(INI)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

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

Mietintö: Brian Hayes (A8-0378/2018)

[2018/2086(INI)]

Talousarvion valvontavaliokunta

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

Mietintö: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

[2018/2155(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

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

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

[2018/2095(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

54 • Romanian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2018/2918(RSP)]

29 À • Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2017

Mietintö: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Mietintö EKP:n vuosikertomuksesta 2017

[2018/2101(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

EKP:n pääjohtajan Mario Draghin läsnä ollessa

22 À • Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018

Mietintö: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2018

[2018/2100(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta



 
Yhteiskeskustelu - Kauppa- ja assosiaatiosopimusten täytäntöönpano Latinalaisessa

Amerikassa

 
Yhteiskeskustelu päättyy
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85 À«««I • InvestEU-ohjelman perustaminen

Mietintö: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman
perustamisesta

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Budjettivaliokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

39 À • EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano

Mietintö: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Mietintö Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen
täytäntöönpanosta

[2018/2010(INI)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

27 • Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan
pilarin täytäntöönpano

Mietintö: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Mietintö Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan
pilarin täytäntöönpanosta

[2018/2106(INI)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

83 À«««I • Euroopan globalisaatiorahasto (EGR)

Mietintö: Maria Arena (A8-0445/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan
globalisaatiorahastosta (EGR)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

89 À«««I • Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)

Mietintö: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan
sosiaalirahasto plussasta (ESR+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

88 À«««I • Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset

Mietintö: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan
aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen
yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Aluekehitysvaliokunta
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