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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



Maanantai 13. helmikuuta 2012

 

 

17.00 - 23.00     

1 1Maanantai 13. helmikuuta 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

17.00 - 23.00 Keskustelut

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

131 • Euroopan asunnottomien tilanne vallitsevan kylmän säätilan aikana

Komission julkilausuma

[2012/2545(RSP)]

Poliittisten ryhmien puheenvuorot

23 «««I • Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit ja mallit) ja
immateriaalioikeuksien suojelu

Mietintö: Antonio Masip Hidalgo (A7-0003/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen
immateriaalioikeuksien suojeluun liittyvien tehtävien antamisesta sisämarkkinoilla
toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit), mukaan luettuna julkisen
ja yksityisen sektorin edustajien kutsuminen koolle väärentämisen ja piratismin
eurooppalaisen seurantakeskuksen muodossa

[COM(2011)0288 - C7-0136/2011 - 2011/0135(COD)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

42 «««I • Keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittäminen

Mietintö: Kurt Lechner (A7-0022/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien
89/666/ETY, 2005/56/EY ja 2009/101/EY muuttamisesta keskus-, kauppa- ja
yhtiörekistereiden yhteenliittämisen osalta

[COM(2011)0079 - C7-0059/2011 - 2011/0038(COD)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

75 À«««I • Euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevat tekniset vaatimukset

Mietintö: Sari Essayah (A7-0292/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi euromääräisiä
tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistamisesta ja
asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta

[COM(2010)0775 - C7-0434/2010 - 2010/0373(COD)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

110 • Tekijänoikeuksien yhteisvalvonta

Suullinen kysymys

Klaus-Heiner Lehne (O-000020/2012 - B7-0034/2012)
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Komissio
Tekijänoikeuksien yhteisvalvontaa koskeva direktiiviehdotus

[2012/2533(RSP)]
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130 • Rakennerahastojen uudelleen kohdentaminen nuorisotyöttömyyden torjunnan ja
pk-yritysten tukemisen tehostamiseksi

Suullinen kysymys

Danuta Maria Hübner (O-000025/2012 - B7-0037/2012)
Aluekehitysvaliokunta
Komissio
Rakennerahastojen uudelleen kohdentaminen nuorisotyöttömyyden torjunnan ja pk-yritysten tukemisen
tehostamiseksi

[2012/2546(RSP)]

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)


	Maanantai 13. helmikuuta 2012
	17.00 - 23.00     


