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Menettelyjen selitykset

Käsitellyistä teksteistä äänestetään seuraavassa järjestyksessä, jollei parlamentti toisin päätä:

1. Kolmas käsittely

- Yhteispäätösmenettely (***III)
annettujen äänten enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

2. Hyväksyntämenettely

- Hyväksyntämenettely (***)
parlamentin jäsenten enemmistö EU-sopimuksen 49 artiklassa ja EY:n perustamissopimuksen 190 artiklassa tarkoitetuissa 
tapauksissa puoltavaa lausuntoa koskevan päätöksen hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi

3. Toinen käsittely

- Yhteispäätösmenettely (***II)
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai tarkistamiseksi; annettujen äänten enemmistö yhteisen 
kannan hyväksymiseksi

- Yhteistoimintamenettely (**II)
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai tarkistamiseksi; annettujen äänten enemmistö yhteisen 
kannan hyväksymiseksi

4. Euroopan parlamentin työjärjestys

- Työjärjestyksen muuttaminen
parlamentin jäsenten enemmistö muutosten hyväksymiseksi
annettujen äänten enemmistö päätösehdotuksen hyväksymiseksi

5. Ensimmäinen käsittely

- Yhteispäätösmenettely (***I)
annettujen äänten enemmistö lainsäädäntöehdotuksen hyväksymiseksi tai tarkistamiseksi
annettujen äänten enemmistö lainsäädäntöpäätöslauselmaluonnoksen hyväksymiseksi

- Yhteistoimintamenettely (**I)
annettujen äänten enemmistö lainsäädäntöehdotuksen hyväksymiseksi tai tarkistamiseksi
annettujen äänten enemmistö lainsäädäntöpäätöslauselmaluonnoksen hyväksymiseksi

6. Hyväksyntämenettely

- Hyväksyntämenettely (***)
annettujen äänten enemmistö EY:n perustamissopimuksen 105, 107, 161 ja 300 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 
puoltavaa lausuntoa 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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Maanantai 16. kesäkuuta 2008

17:00 - 23:00

1  Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

2  Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 144 artikla)

12   II  Suositus toiseen käsittelyyn: Caroline Jackson (A6-0162/2008) - 
Jätedirektiivin tarkistaminen
Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

13   II  Suositus toiseen käsittelyyn: Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - 
Ympäristönlaatunormit vesipolitiikan alalla
Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla sekä direktiivien 
82/176/ETY, 83/513/ETY, 84/156/ETY, 84/491/ETY, 86/280/ETY ja 
2000/60/EY muuttamisesta
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

4   Komission julkilausuma - Euroopan unionin katastrofivalmiuksien 
lujittaminen

6   Komission julkilausuma - Tulliliitto 40 vuotta 1. heinäkuuta 2008

7   I  Mietintö: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Euroopan 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuodesta (2010)
[KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

8   Mietintö: Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Koheesiopolitiikan 
vaikutus heikossa asemassa olevien yhteisöjen ja väestöryhmien 
integroitumiseen
Koheesiopolitiikan vaikutus heikossa asemassa olevien yhteisöjen ja 
väestöryhmien integroitumiseen
[2007/2191(INI)]
Aluekehitysvaliokunta
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9   Mietintö: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Kehitysyhteistyöpolitiikan 
johdonmukaisuus ja vaikutukset, joita tiettyjen biologisten 
luonnonvarojen hyödyntämisellä EU:n taholta on kehitykselle Länsi-
Afrikassa
Kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuus ja vaikutukset, joita tiettyjen 
biologisten luonnonvarojen hyödyntämisellä EU:n taholta on kehitykselle 
Länsi-Afrikassa
[2007/2183(INI)]
Kehitysyhteistyövaliokunta
Valmistelija:
Carmen Fraga Estévez, kalatalousvaliokunta
Työjärjestyksen 47 artikla
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Tiistai 17. kesäkuuta 2008

KESKUSTELUT LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ:

9:00 - 11:50 ja 15:00 - 17:30

9:00 - 11:50 [KESKUSTELUT LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ]

11  Äänestys kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä (työjärjestyksen 
134 artikla)

64  - Neuvoston kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö - EY:n ja Mauritanian välisessä 
kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen 
korvaus
Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan 
välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja 
taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän elokuuta 2008 ja 31 päivän heinäkuuta 
2012 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä
[KOM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)]
Kalatalousvaliokunta

40   I  Mietintö: Manfred Weber (A6-0339/2007) - Yhteiset vaatimukset ja 
menettelyt palautettaessa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden 
kansalaisia
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioissa 
sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä palautettaessa 
laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia
[KOM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Äänestys toimitetaan keskiviikkona

56    Mietintö: David Casa (A6-0231/2008) - Yhtenäisvaluutan 
käyttöönottaminen Slovakiassa 1. tammikuuta 2009
Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta 
Slovakiassa 1 päivänä tammikuuta 2009
[KOM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0095(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
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12:00 - 13:00

14  Äänestykset

Työjärjestyksen 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti: 

16  I - Mietintö: Angelika Niebler (A6-0245/2008) - Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 460/2004 muuttamisesta 
sen keston osalta
[KOM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Työjärjestyksen 43 artiklan 2 kohta

Työjärjestyksen 80 artiklan mukaisesti: 

17  I - Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008) - Kaksi- ja 
kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimet ja merkkivalolaitteet (kodifioitu 
toisinto)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja kolmipyöräisten 
moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta (kodifioitu 
toisinto)
[KOM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 80 artikla

18  I - Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008) - Pyörillä 
varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimet ja merkkivalolaitteet 
(kodifioitu toisinto)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen 
maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden osan 
tyyppihyväksynnästä (kodifioitu toisinto)
[KOM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 80 artikla

19  I - Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008) - Pyörillä 
varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetut 
suojarakenteet (staattiset testit) (kodifioitu toisinto)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettuihin 
maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista 
(staattiset testit) (kodifioitu toisinto)
[KOM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 80 artikla

20  I - Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0236/2008) - Osakeyhtiöiden 
sulautuminen (kodifioitu toisinto)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi osakeyhtiöiden sulautumisesta 
(kodifioitu toisinto)
[KOM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 80 artikla
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21  I - Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008) - 
Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja (kodifioitu toisinto)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneohjelmien 
oikeudellisesta suojasta (kodifioitu toisinto)
[KOM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 80 artikla

22  I - Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0238/2008) - Sisävesialusten 
purjehduskelpoisuuslupien vastavuoroinen tunnustaminen (kodifioitu toisinto)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisävesialusten 
purjehduskelpoisuuslupien vastavuoroisesta tunnustamisesta (kodifioitu toisinto)
[KOM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 80 artikla

23  I - Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0239/2008) - Takeet, joita 
vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä 
(kodifioitu toisinto)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi niiden takeiden 
yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan 
perustamissopimuksen 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä 
ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (kodifioitu toisinto)
[KOM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 80 artikla

24  - Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0243/2008) - 
Eläinlääkärintarkastukset yhteisön sisäisessä kaupassa (kodifioitu toisinto)
Ehdotus neuvoston direktiiviksi eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa 
(kodifioitu toisinto)
[KOM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 80 artikla

25  - Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0242/2008) - Viiniköynnöksen 
kasvullisen lisäysaineiston pitäminen kaupan (kodifioitu toisinto)
Ehdotus neuvoston direktiiviksi viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä 
kaupan (kodifioitu toisinto)
[KOM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 80 artikla

Työjärjestyksen 131 artiklan mukaisesti: 

29  I - Mietintö: József Szájer (A6-0217/2008) - Yhteisön menettely kaasusta ja sähköstä 
teollisilta käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuuden takaamiseksi 
(uudelleenlaadittu)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön menettelyn 
toteuttamiseksi kaasusta ja sähköstä teollisilta käyttäjiltä perittävien hintojen 
avoimuuden takaamiseksi (uudelleenlaadittu)
[KOM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 131 artikla
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30  I - Mietintö: József Szájer (A6-0218/2008) - Muualla kuin Pohjois-Atlantilla 
kalastettujen nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittaminen 
(uudelleenlaadittu toisinto)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muualla kuin Pohjois-Atlantilla 
kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta 
(uudelleenlaadittu toisinto)
[KOM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 131 artikla

31  I - Mietintö: József Szájer (A6-0219/2008) - Luoteis-Atlantilla kalastettujen saaliiden 
määriä ja kalastustoimintaa koskevien tilastojen toimittaminen (uudelleenlaadittu 
toisinto)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantilla kalastavien 
jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimintaa koskevien tilastojen toimittamisesta 
(uudelleenlaadittu toisinto)
[KOM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 131 artikla

32  I - Mietintö: József Szájer (A6-0214/2008) - Koillis-Atlantilla kalastettujen 
nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittaminen (uudelleenlaadittu 
toisinto)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantilla kalastavien 
jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta 
(uudelleenlaadittu toisinto)
[KOM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 131 artikla

70  I - Mietintö: József Szájer (A6-0215/2008) - Tekstiilien nimitykset 
(uudelleenlaatiminen)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekstiilien nimityksistä 
(uudelleenlaatiminen)
[KOM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 131 artikla

33  - Mietintö: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008) - Bulgarian ja Romanian 
liittyminen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään 
olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehtyyn yleissopimukseen
Suositus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä kaksinkertaisen 
verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun 
yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen
[KOM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 131 artikla

41  - Mietintö: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008) - 
Rikosrekisteritietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä
Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen 
vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä
[5968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Työjärjestyksen 131 artikla
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71  - Mietintö: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008) - Euron 
väärentämisen torjunta
Ehdotus neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä 
toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 muuttamisesta
[KOM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Työjärjestyksen 131 artikla

72  - Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008) - Yhteisöjen 
tuomioistuimen työjärjestyksen muuttaminen uudelleenkäsittelyyn sovellettavan 
kielijärjestelyn osalta
Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 
muuttamisesta uudelleenkäsittelyä koskevaan menettelyyn sovellettavan kieliä koskevan 
järjestelyn osalta
[5953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Työjärjestyksen 131 artikla

26   I - Mietintö: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - Merenkulkijoiden 
vähimmäiskoulutus (uudelleenlaadittu)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merenkulkijoiden 
vähimmäiskoulutuksesta (uudelleenlaadittu)
[KOM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta

42   I - Mietintö: Avril Doyle (A6-0190/2008) - Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien 
farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistaminen
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön menettelyjen 
vahvistamisesta eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien 
aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi ja asetuksen (ETY) N:o 2377/90 
kumoamisesta
[KOM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

35 - Tekstit, joista käytävä keskustelu on päättynyt (järjestys sivulla 2)

15:00 - 17:30  [KESKUSTELU LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ]

 Yhteiskeskustelu - Energia-alan markkinat

36   I  Mietintö: Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Sähkön sisämarkkinat
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 
2003/54/EY muuttamisesta
[KOM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
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37   I  Mietintö: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Verkkoon pääsyn 
edellytykset rajat ylittävässä sähkön kaupassa
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkoon pääsyä 
koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa annetun 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 muuttamisesta
[KOM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

38   I  Mietintö: Giles Chichester (A6-0226/2008) - Energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta
[KOM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

68   Mietintö: Mia De Vits (A6-0202/2008) - Tavoitteena 
energiankuluttajien oikeuksia koskeva eurooppalainen peruskirja
Tavoitteena energiankuluttajien oikeuksia koskeva eurooppalainen 
peruskirja
[2008/2006(INI)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Äänestys toimitetaan torstaina

 Yhteiskeskustelu päättyy

17:30 - 19:00

39  Kyselytunti (kysymykset komissiolle) (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

73   Komission julkilausuma - Siipikarjan ruhojen tuonti

5   I  Mietintö: Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Jalankulkijoiden ja 
muiden loukkaantumisille alttiiden tienkäyttäjien suojelu
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jalankulkijoiden ja 
muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta
[KOM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
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 Yhteiskeskustelu - Komiteamenettely

27   I  Mietintö: József Szájer (A6-0088/2008) - Eräiden säädösten 
mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – 
ensimmäinen osa
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden 
perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten 
säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn osalta – ensimmäinen osa
[KOM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta

28   I  Mietintö: József Szájer (A6-0086/2008) - Eräiden säädösten 
mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – kolmas 
osa
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden 
perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten 
säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn osalta – kolmas osa
[KOM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta

 Yhteiskeskustelu päättyy

63    Mietintö: Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Eräiden kalastustuotteiden 
Kanariansaarille tuonnissa sovellettavat yhteisön autonomiset 
tariffikiintiöt
Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalastustuotteiden Kanariansaarille 
tuonnissa sovellettavien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta 
ja hallinnoinnista
[KOM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)]
Aluekehitysvaliokunta
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Keskiviikko 18. kesäkuuta 2008

ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU:
9:00 - 11:20

KESKUSTELUT AJANKOHTAISISTA AIHEISTA:
15:00 - 18:00

9:00 - 11:20 ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU

44  Neuvoston ja komission julkilausumat 

Eurooppa-neuvoston (19. ja 20. kesäkuuta 2008) valmistelu Irlannin 
kansanäänestyksen jälkeen
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11:30 - 12:00

45  Äänestykset

79  - Ehdotus päätökseksi - Komission varapuheenjohtajan Jacques Barrot'n 
vastuualueiden muutoksen hyväksyminen

80  - Ehdotus päätökseksi - Antonio Tajanin komission jäseneksi nimittämisen 
hyväksyminen 

Työjärjestyksen 131 artiklan mukaisesti: 

75 - Mietintö: Ewa Klamt (A6-0139/2008) - Kyproksella kateissa olevat henkilöt - 
Euroopan parlamentin 15. maaliskuuta 2007 hyväksymän päätölauselman seuranta
Kyproksella kateissa olevat henkilöt - Euroopan parlamentin 15. maaliskuuta 2007 
hyväksymän päätöslauselman seiramta
[2007/2280(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Työjärjestyksen 131 artikla

34  - Mietintö: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Euroopan oikeusasiamiehen 
ohjesääntö
Ehdotus Euroopan parlamentin päätökseksi oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen 
tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn 
päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom muuttamisesta
[2006/2223(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Äänestys päätöslauselmaesityksestä

76 - Tekstit, joista käytävä keskustelu on päättynyt (järjestys sivulla 2)

12:00 - 12:30

46  Juhlaistunto - Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi 
2008
Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvoston uskonnon- ja 
vakaumuksenvapauden erityistarkkailijan Asma Jahangirin puhe

12:30 - 13:00

47  Jatkoa äänestyksille
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15:00 - 18:00  [KESKUSTELUT AJANKOHTAISISTA AIHEISTA]

74  Neuvoston ja komission julkilausumat - Raakaöljyn hinnannousun 
vastatoimet

81   Suulliset kysymykset - Dieselöljyn hinnannousun synnyttämä 
kalatalousalan kriisi

Philippe Morillon (O-0063/2008 - B6-0162/2008)
neuvostolle
Dieselöljyn hinnannousun synnyttämä kalatalousalan kriisi
Kalatalousvaliokunta
Philippe Morillon (O-0064/2008 - B6-0163/2008)
komissiolle
Dieselöljyn hinnannousun synnyttämä kalatalousalan kriisi
Kalatalousvaliokunta

49   Neuvoston ja komission julkilausumat - EU:n ja Venäjän 
huippukokouksen valmistelu (26. ja 27. kesäkuuta 2008)

18:00 - 19:00

50  Kyselytunti (kysymykset neuvostolle) (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

51   II  Suositus toiseen käsittelyyn: Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008) - 
Vaarallisten aineiden sisämaankuljetukset
Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista
[6920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta

54   I  Mietintö: Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Tieinfrastruktuurin 
turvallisuusjohtaminen
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieinfrastruktuurin 
turvallisuusjohtamisesta
[KOM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta

78   Mietintö: Liam Aylward (A6-0196/2008) - Lammas- ja vuohialan 
tulevaisuus Euroopassa
Lammas- ja vuohialan tulevaisuus Euroopassa
[2007/2192(INI)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
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55  mahdollisesti, Työjärjestyksen 134 artiklan mukaisesti esityslistalle 
otettu mietintö
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Torstai 19. kesäkuuta 2008

10:00  - 11:50

57   Mietintö: Zita Gurmai (A6-0169/2008) - Kohti turvallisempaa, 
puhtaampaa ja älykkäämpää Euroopan laajuista liikkuvuutta: 
Ensimmäinen raportti älyautoaloitteesta
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Kohti turvallisempaa, 
puhtaampaa ja älykkäämpää Euroopan laajuista liikkuvuutta: Ensimmäinen 
raportti älyautoaloitteesta
[2007/2259(INI)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta

12:00 - 13:00

58  Äänestys teksteistä, joista käytävä keskustelu on päättynyt (järjestys 
sivulla 2)

15:00 - 16:00

 Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion 
periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista - Kesto: enintään tunti
(työjärjestyksen 115 artikla)

65   Burma: Poliittisista syistä vangittujen yhä jatkuva vapaudenmenetys  

66   Somalia: Siviilien murhien arkipäiväistyminen

67   Iran: Alaikäisten rikoksentekijöiden teloitukset   

16:00 - 17:00 [tai edeltävien keskustelujen päätyttyä]

59  Äänestykset päätöslauselmaesityksistä ihmisoikeuksien sekä 
demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista 
tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 115 artikla)
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Tiistai 24. kesäkuuta 2008

9:00 - 11:00

 Yhteiskeskustelu - Eurooppa-neuvosto / Slovenian puheenjohtajakausi

61  Eurooppa-neuvoston selonteko ja komission julkilausuma - 
Eurooppa-neuvoston tulokset (Bryssel, 19. ja 20. kesäkuuta 2008)

62  Neuvoston puheenjohtajavaltion julkilausuma - Toiminta Slovenian 
puheenjohtajakaudella

 Yhteiskeskustelu päättyy
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Puheajat (työjärjestyksen 142 artikla)
Määräajat
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Puheajat (työjärjestyksen 142 artikla)

maanantai 16. kesäkuuta 2008

17:00 - 23:00

Komissio (vastauksineen) : 45'
Esittelijät (5 x 6') : 30'
Valmistelijat (3 x 1') : 3'

Puhujalistat 
Jäsenet : 135'
PPE-DE : 46   PSE : 35   ALDE : 17   UEN : 9   Verts/ALE : 8   GUE/NGL : 8   IND/DEM : 6   NI : 6

"Catch the eye" (7 x 5') : 35'

tiistai 17. kesäkuuta 2008

9:00 - 11:50 [KESKUSTELUT LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ]

Neuvosto (vastauksineen) : 15'
Komissio (vastauksineen) : 10'
Esittelijät (2 x 6') : 12'
Valmistelijat (2 x 1') : 2'

Puhujalistat 
Jäsenet : 90'
PPE-DE : 29   PSE : 22   ALDE : 12   UEN : 6   Verts/ALE : 6   GUE/NGL : 6   IND/DEM : 4   NI : 5

"Catch the eye" (2 x 5') : 10'

15:00 - 17:30  [KESKUSTELU LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ]

Neuvosto (vastauksineen) : 15'
Komissio (vastauksineen) : 15'
Esittelijät (4 x 6') : 24'
Valmistelijat (8 x 1') : 8'

Puhujalista 
Jäsenet : 60'
PPE-DE : 18   PSE : 14   ALDE : 8   UEN : 5   Verts/ALE : 4   GUE/NGL : 4   IND/DEM : 3   NI : 4

"Catch the eye" : 5'
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21:00 - 24:00

Komissio (vastauksineen) : 25'
Esittelijät (3 x 6') : 18'
Valmistelija : 1'

Puhujalistat 
Jäsenet : 75'
PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4

"Catch the eye" (4 x 5') : 20'

keskiviikko 18. kesäkuuta 2008

9:00 - 11:20

Neuvosto (vastauksineen) : 20'
Komissio (vastauksineen) : 15'

Puhujalista 
Jäsenet : 75'
PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4

"Catch the eye" : 5'

15:00 - 18:00  [KESKUSTELUT AJANKOHTAISISTA AIHEISTA]

Neuvosto (vastauksineen) : 25'
Komissio (vastauksineen) : 25'
Laatijat : 5'

Puhujalistat 
Jäsenet : 75'
PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4

"Catch the eye" (3 x 5') : 15'

21:00 - 24:00

Komissio (vastauksineen) : 15'
Esittelijät (3 x 6') : 18'

Puhujalistat 
Jäsenet : 90'
PPE-DE : 29   PSE : 22   ALDE : 12   UEN : 6   Verts/ALE : 6   GUE/NGL : 6   IND/DEM : 4   NI : 5

"Catch the eye" (3 x 5') : 15'
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torstai 19. kesäkuuta 2008

10:00  - 11:50

Komissio (vastauksineen) : 5'
Esittelijä : 6'

Puhujalistat 
Jäsenet : 75'
PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4

"Catch the eye" : 5'

15:00 - 16:00

Komissio (vastauksineen) : 15'
Kunkin päätöslauselmaesityksen laatija : 1'

Puhujalistat 
Jäsenet : 30'
PPE-DE : 7   PSE : 6   ALDE : 4   UEN : 3   Verts/ALE : 3   GUE/NGL : 3   IND/DEM : 2   NI : 2

"Catch the eye" (3 x 2') : 6'

tiistai 24. kesäkuuta 2008

9:00 - 11:00

Neuvosto (vastauksineen) : 20'
Komissio (vastauksineen) : 10'

Puhujalista 
Jäsenet : 60'
PPE-DE : 18   PSE : 14   ALDE : 8   UEN : 5   Verts/ALE : 4   GUE/NGL : 4   IND/DEM : 3   NI : 4

"Catch the eye" : 5'
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Määräajat

maanantai 16. kesäkuuta 2008

12  Suositus toiseen käsittelyyn: Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Jätedirektiivin 
tarkistaminen

- tarkistukset; hylkääminen mennyt umpeen

13  Suositus toiseen käsittelyyn: Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - 
Ympäristönlaatunormit vesipolitiikan alalla

- tarkistukset; hylkääminen mennyt umpeen

4  Komission julkilausuma - Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittaminen
- päätöslauselmaesitys maanantai 16. kesäkuuta, 19:00
- tarkistukset tiistai 17. kesäkuuta, 10:00

6  Komission julkilausuma - Tulliliitto 40 vuotta 1. heinäkuuta 2008
- päätöslauselmaesitys mennyt umpeen
- tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset maanantai 16. kesäkuuta, 19:00

7  Mietintö: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Euroopan 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi

- tarkistukset mennyt umpeen

8  Mietintö: Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Koheesiopolitiikan vaikutus 
heikossa asemassa olevien yhteisöjen ja väestöryhmien integroitumiseen

- tarkistukset mennyt umpeen

9  Mietintö: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Kehitysyhteistyöpolitiikan 
johdonmukaisuus ja vaikutukset, joita tiettyjen biologisten luonnonvarojen 
hyödyntämisellä EU:n taholta on kehitykselle Länsi-Afrikassa

- tarkistukset mennyt umpeen

tiistai 17. kesäkuuta 2008

40  Mietintö: Manfred Weber (A6-0339/2007) - Yhteiset vaatimukset ja menettelyt 
palautettaessa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia

- tarkistukset mennyt umpeen

56  Mietintö: David Casa (A6-0231/2008) - Yhtenäisvaluutan käyttöönottaminen 
Slovakiassa 1. tammikuuta 2009

- tarkistukset mennyt umpeen

26  Mietintö: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - Merenkulkijoiden 
vähimmäiskoulutus (uudelleenlaadittu)

- tarkistukset mennyt umpeen

42  Mietintö: Avril Doyle (A6-0190/2008) - Eläinperäisissä elintarvikkeissa 
esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien 
vahvistaminen

- tarkistukset mennyt umpeen

36  Mietintö: Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Sähkön sisämarkkinat
- tarkistukset mennyt umpeen
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37  Mietintö: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Verkkoon pääsyn edellytykset 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa

- tarkistukset mennyt umpeen

38  Mietintö: Giles Chichester (A6-0226/2008) - Energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirasto

- tarkistukset mennyt umpeen

68  Mietintö: Mia De Vits (A6-0202/2008) - Tavoitteena energiankuluttajien 
oikeuksia koskeva eurooppalainen peruskirja

- tarkistukset maanantai 16. kesäkuuta, 19:00

73  Komission julkilausuma - Siipikarjan ruhojen tuonti
- päätöslauselmaesitys maanantai 16. kesäkuuta, 19:00
- tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset tiistai 17. kesäkuuta, 17:00

5  Mietintö: Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Jalankulkijoiden ja muiden 
loukkaantumisille alttiiden tienkäyttäjien suojelu

- tarkistukset mennyt umpeen

27  Mietintö: József Szájer (A6-0088/2008) - Eräiden säädösten mukauttaminen 
valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – ensimmäinen osa

- tarkistukset mennyt umpeen

28  Mietintö: József Szájer (A6-0086/2008) - Eräiden säädösten mukauttaminen 
valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – kolmas osa

- tarkistukset mennyt umpeen

63  Mietintö: Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Eräiden kalastustuotteiden 
Kanariansaarille tuonnissa sovellettavat yhteisön autonomiset tariffikiintiöt

- tarkistukset mennyt umpeen

keskiviikko 18. kesäkuuta 2008

79  Ehdotus päätökseksi - Komission varapuheenjohtajan Jacques Barrot'n 
vastuualueiden muutoksen hyväksyminen

- päätösehdotus tiistai 17. kesäkuuta, 17:00
- tarkistukset tiistai 17. kesäkuuta, 19:00

80  Ehdotus päätökseksi - Antonio Tajanin komission jäseneksi nimittämisen 
hyväksyminen 

- päätösehdotus tiistai 17. kesäkuuta, 17:00
- tarkistukset tiistai 17. kesäkuuta, 19:00

34  Mietintö: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Euroopan oikeusasiamiehen 
ohjesääntö

- tarkistukset mennyt umpeen

81  Suulliset kysymykset - Dieselöljyn hinnannousun synnyttämä kalatalousalan 
kriisi (O-0063/2008 - B6-0162/2008) (O-0064/2008 - B6-0163/2008)

- päätöslauselmaesitys maanantai 16. kesäkuuta, 19:00
- tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset tiistai 17. kesäkuuta, 17:00
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49  Neuvoston ja komission julkilausumat - EU:n ja Venäjän huippukokouksen 
valmistelu (26. ja 27. kesäkuuta 2008)

- päätöslauselmaesitys mennyt umpeen
- tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset maanantai 16. kesäkuuta, 19:00

51  Suositus toiseen käsittelyyn: Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008) - Vaarallisten 
aineiden sisämaankuljetukset

- tarkistukset; hylkääminen mennyt umpeen

54  Mietintö: Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Tieinfrastruktuurin 
turvallisuusjohtaminen

- tarkistukset mennyt umpeen

78  Mietintö: Liam Aylward (A6-0196/2008) - Lammas- ja vuohialan tulevaisuus 
Euroopassa

- tarkistukset maanantai 16. kesäkuuta, 19:00

torstai 19. kesäkuuta 2008

57  Mietintö: Zita Gurmai (A6-0169/2008) - Kohti turvallisempaa, puhtaampaa ja 
älykkäämpää Euroopan laajuista liikkuvuutta: Ensimmäinen raportti 
älyautoaloitteesta

- tarkistukset mennyt umpeen

65  Burma: Poliittisista syistä vangittujen yhä jatkuva vapaudenmenetys  
- päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 115 artikla) maanantai 16. kesäkuuta, 20:00
- tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 115 artikla) keskiviikko 18. kesäkuuta, 13:00

66  Somalia: Siviilien murhien arkipäiväistyminen
- päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 115 artikla) maanantai 16. kesäkuuta, 20:00
- tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 115 artikla) keskiviikko 18. kesäkuuta, 13:00

67  Iran: Alaikäisten rikoksentekijöiden teloitukset   
- päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 115 artikla) maanantai 16. kesäkuuta, 20:00
- tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 115 artikla) keskiviikko 18. kesäkuuta, 13:00

Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset

- tekstit, joista äänestetään tiistaina perjantai 13. kesäkuuta, 12:00
- tekstit, joista äänestetään keskiviikkona maanantai 16. kesäkuuta, 19:00
- tekstit, joista äänestetään torstaina tiistai 17. kesäkuuta, 19:00
- päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden

loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 115 artikla) torstai 19. kesäkuuta, 10:00


