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Menettelyjen selitykset
Käsitellyistä teksteistä äänestetään seuraavassa järjestyksessä, jollei parlamentti toisin päätä:
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

À = Määräajat ´ = Määräajat (tarvittaessa) 6 = Tekstiä ei ole vielä hyväksytty, määräajat (mahdollisesti)
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09.00 - 11.50
12.00 - 14.00
15.00 - 16.00

Keskustelut
ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
Keskustelut

09.00 - 11.50
18

À

• Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella
Mietintö: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Mietintö eläinten suojelua kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella koskevan
asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanosta
[2018/2110(INI)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

27

À

• Sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia
kehittämällä
Mietintö: Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Mietintö sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistamisesta EU:n tulliliittoa ja sen
hallinnointia kehittämällä
[2018/2109(INI)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden
loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla)

119 À

• Tšetšenian tilanne ja Oyub Titievin tapaus
RC B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019,
B8-0114/2019, B8-0117/2019
[2019/2562(RSP)]

120 À

• Zimbabwe
RC B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019,
B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
[2019/2563(RSP)]

121 À

• Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa
RC B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019,
B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
[2019/2564(RSP)]
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12.00 - 14.00
9

2

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
• Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden

loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)

108

«««I

- Rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismi
Mietintö: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylisissä tilanteissa esiintyvien
oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismista
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Aluekehitysvaliokunta

103

«

- Eurojustin ja Georgian välistä yhteistyötä koskeva sopimusluonnos
Mietintö: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin
ja Georgian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

104

«««I

- Terveysteknologian arviointi
Mietintö: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
(Keskustelu: 01/10/2018, äänestys: 03/10/2018)

34

À «««I

- Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet
Mietintö: Franck Proust (A8-0198/2018)
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta

35

À «««I

- Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen
rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa
Mietintö: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta

59

À «««I

- Toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen
Mietintö: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

72

À «««I

- Rajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät
palvelumaksut
Mietintö: Eva Maydell (A8-0360/2018)
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta

106 À «««I

634.303/OJ

- Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt
Mietintö: Roberts Zīle (A8-0032/2019)
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
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105 À «««I

- Energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU
mukauttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi
Mietintö: Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energiatehokkuudesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä
2018/XXX/EU] ja [energiaunionin hallinnosta annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
2018/XXX mukauttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

128 À

- Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö
Päätöslauselmaesitykset
B8-0103/2019, RC B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
[2019/2569(RSP)]

126 À

- Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet
Päätöslauselmaesitykset
B8-0101/2019
[2018/2878(RSP)]

131 À

- Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019–2023)
Päätöslauselmaesitykset
B8-0127/2019
[2019/2573(RSP)]

132 À

- INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin
Päätöslauselmaesitykset
RC B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019,
B8-0133/2019
[2019/2574(RSP)]

114 À

- Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II
Päätöslauselmaesitykset
B8-0079/2019
[2018/2882(RSP)]

18

À

- Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella
Mietintö: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
[2018/2110(INI)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

27

À

- Sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä
Mietintö: Virginie Rozière (A8-0059/2019)
[2018/2109(INI)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
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- Erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman
täytäntöönpano
Mietintö: György Schöpflin (A8-0055/2019)
Mietintö erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman
täytäntöönpanosta
[2018/2114(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

15.00 - 16.00
Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla)
130

• G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)

83

À

• Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille
Suullinen kysymys
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp,
Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Komissio
Suojeleva Eurooppa: puhdasta ilmaa kaikille

[2018/2792(RSP)]
Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla
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