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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 - 15.30 Juhlaistunto

15.30 - 24.00 Keskustelut

32 • Kansainvälinen holokaustin muistopäivä

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

49 • Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2019/2539(RSP)]

Poliittisten ryhmien puheenvuorot

43 • Demokraattisesti valittuihin viranhaltijoihin kohdistuvan vihan ilmapiirin ja
fyysisen väkivallan torjuminen

Komission julkilausuma

[2019/2534(RSP)]

Poliittisten ryhmien puheenvuorot

40 • Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Unkarissa ja niitä koskeva kehitys syyskuun
2018 jälkeen

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2019/2517(RSP)]

50 À • Venezuelan tilanne

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2019/2543(RSP)]

Poliittisten ryhmien puheenvuorot

41 • Manner-Kiinan ja Taiwanin välisten suhteiden viimeaikainen kehitys

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2019/2529(RSP)]

42 • Yhdysvaltojen ja EU:n välisten kauppaneuvottelujen tilanne

Komission julkilausuma

[2019/2530(RSP)]
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12 À«««I • .eu-aluetunnuksen toteuttaminen ja toiminta

Mietintö: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi .eu-aluetunnuksen
toteuttamisesta ja toiminnasta ja asetuksen (EY) N:o 733/2002 ja komission asetuksen
(EY) N:o 874/2004 kumoamisesta

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

6 À • Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus

Mietintö: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Mietintö kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta

[2018/2102(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

5 • Vuosikertomus 2017 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta –
petostentorjunta

Mietintö: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Mietintö vuosikertomuksesta 2017 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta –
petostentorjunta

[2018/2152(INI)]

Talousarvion valvontavaliokunta

35 À • Romanien integrointistrategiat

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2019/2509(RSP)]

Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla

39 À • Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen

Mietintö: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen osan I lukujen 1 ja 4, osan V luvun 3, osan
VII lukujen 4 ja 5, osan VIII luvun 1, osan XII, osan XIV ja liitteen II muuttamisesta

[2018/2170(REG)]

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
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