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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 - 24.00 Keskustelut

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

41 À«««I • EU:n petostentorjuntaohjelma

Mietintö: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n
petostentorjuntaohjelman perustamisesta

[2018/0211(COD)]

Talousarvion valvontavaliokunta

58 À«««I • Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja
hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma

Mietintö: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisten
vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä
kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, Itämerta koskevasta
monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta ja
asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o
509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta

[2018/0074(COD)]

Kalatalousvaliokunta

(Äänestys: 25/10/2018)

26 ««« • EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024)

Suositus: João Ferreira (A8-0030/2019)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon
tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan
pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä

[2018/0267(NLE)]

Kalatalousvaliokunta

28 • EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024)
(päätöslauselma)

Mietintö: João Ferreira (A8-0034/2019)

Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä
neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen
kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan
(2018–2024) tekemisestä

[2018/0267M(NLE)]

Kalatalousvaliokunta
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62 À • Perussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta

Mietintö: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta EU:n kansalaisuuden osalta

[2018/2111(INI)]

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

63 À • Perussopimusten määräysten täytäntöönpano tiiviimmän yhteistyön osalta

Mietintö: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta tiiviimmän yhteistyön
osalta

[2018/2112(INI)]

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

22 À • Perussopimusten määräysten täytäntöönpano komission poliittista valvontaa
koskevan parlamentin vallan osalta

Mietintö: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta komission poliittista
valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta

[2018/2113(INI)]

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

64 À • Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa
kehyksessä

Mietintö: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Mietintö Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta EU:n
institutionaalisessa kehyksessä

[2017/2089(INI)]

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

33 À • Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat
yleiset ehdot

Mietintö: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Mietintö luonnoksesta Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan oikeusasiamiehen
ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista ja päätöksen
94/262/EHTY, EY, Euratom kumoamisesta

[2018/2080(INL)]

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

128 À • Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö

Komission julkilausuma

[2019/2569(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina



 

Seuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:
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125 À • Suurpedot

Komission julkilausuma

[2018/3006(RSP)]

Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla

50 À • Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne

Mietintö: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Mietintö Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanteesta

[2018/2094(INI)]

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Äänestys toimitetaan keskiviikkona

24 À • Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin
teollisuuspolitiikka

Mietintö: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Mietintö tekoälyä ja robotiikkaa koskevasta kokonaisvaltaisesta Euroopan unionin
teollisuuspolitiikasta

[2018/2088(INI)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
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