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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
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09.00 - 10.20 Keskustelut

10.20 - 11.50 Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

12.00 - 14.00 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 21.00 Keskustelut

79 À • Piikkimakrillin läntisen kannan monivuotinen suunnitelma

Suulliset kysymykset:

Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher (O-000308/2011 - B7-0023/2012)
Kalatalousvaliokunta
Neuvosto
Piikkimakrillin läntisen kannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotista
suunnitelmaa koskevan ehdotuksen nykytilanne

Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher (O-000309/2011 - B7-0024/2012)
Kalatalousvaliokunta
Komissio
Piikkimakrillin läntisen kannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotista
suunnitelmaa koskevan ehdotuksen nykytilanne

[2011/2937(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina

125 • Suurimmasta sallitusta saaliista ja kiintiöistä vuonna 2012 annettava asetus

Suulliset kysymykset:

Gabriel Mato Adrover (O-000016/2012 - B7-0032/2012)
Kalatalousvaliokunta
Neuvosto
Suurimmasta sallitusta saaliista ja kiintiöistä vuonna 2012 annettavan asetuksen toimenpiteet, jotka
eivät kuulu SEUT:n 43 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan

Gabriel Mato Adrover (O-000017/2012 - B7-0033/2012)
Kalatalousvaliokunta
Komissio
Suurimmasta sallitusta saaliista ja kiintiöistä vuonna 2012 annettavan asetuksen toimenpiteet, jotka
eivät kuulu SEUT:n 43 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan

[2012/2544(RSP)]

119 À • Yhteisen kalastuspolitiikan osuus julkisten hyödykkeiden tuottamisessa

Suulliset kysymykset:

Maria do Céu Patrão Neves, Marek Józef Gróbarczyk, Ulrike Rodust (O-000004/2012 -
B7-0029/2012)
Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
Euroopan konservatiivit ja reformistit
Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä
Komissio
Yhteisen kalatalouspolitiikan osuus julkisten hyödykkeiden tuottamisessa

João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin (O-000029/2012 - B7-0038/2012)
Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto
Komissio
Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) osuus julkisten hyödykkeiden tuottamisessa

[2011/2899(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina
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87 • Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Palvelusektori, palveludirektiivi ja kilpailukyvyn, kasvun ja työllisyyden lisääminen
Euroopassa
Komission jäsenet: TAJANI, BARNIER ja ANDOR

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

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

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

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Työjärjestyksen 138 artikla

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

Mietintö: Kurt Lechner (A7-0022/2012)

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

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Työjärjestyksen 138 artikla

49 ««« - EU:n ja Guinea-Bissaun välinen pöytäkirja kalastusmahdollisuuksista

Suositus: Carl Haglund (A7-0017/2012)

Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa
määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytty pöytäkirja

[15178/2011 - C7-0003/2012 - 2011/0257(NLE)]

Kalatalousvaliokunta

Työjärjestyksen 138 artikla

81 ««« - Marokon osallistuminen unionin ohjelmiin

Suositus: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0016/2012)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon
kuningaskunnan välistä assosiointia koskevaan Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka
koskee Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan puitesopimusta Marokon kuningaskunnan
osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä

[12712/2010 - C7-0430/2010 - 2010/0125(NLE)]

Ulkoasiainvaliokunta

Työjärjestyksen 138 artikla

72 À«««II - Bluetongue-tautia vastaan rokottaminen

Suositus toiseen käsittelyyn: Janusz Wojciechowski (A7-0031/2012)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin antamiseksi direktiivin 2000/75/EY muuttamisesta bluetongue-tautia vastaan rokottamisen osalta

[16696/1/2011 - C7-0011/2012 - 2010/0326(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
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75 À«««I - Euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevat tekniset vaatimukset

Mietintö: Sari Essayah (A7-0292/2011)

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

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

108 « - Jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen - Baudilio TOME MUGURUZA / ES

Mietintö: Inés Ayala Sender (A7-0036/2012)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Baudilio Tomé Muguruza tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

[N7-0002/2012 - C7-0015/2012 - 2012/0801(NLE)]

Talousarvion valvontavaliokunta

124 À«««II • Unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnattu elintarvikkeiden jakelu

Suositus toiseen käsittelyyn: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseen neuvoston asetusten (EY) N:o 1290/2005
ja (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnatun
elintarvikkeiden jakelun osalta

[18733/1/2011 - C7-0022/2012 - 2008/0183(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

56 À«««I • Maito- ja maitotuotealan sopimussuhteet

Mietintö: James Nicholson (A7-0262/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta maito- ja maitotuotealan sopimussuhteiden
osalta

[COM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

37 ««« • EU:n ja Marokon välinen sopimus maatalous- ja kalastustuotteita koskevista
vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä

Suositus: José Bové (A7-0023/2012)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon
kuningaskunnan välisen maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita sekä
kaloja ja kalastustuotteita koskevia vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä ja
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan
välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1, N:o
2 ja N:o 3 sekä niiden liitteiden korvaamista ja mainitun assosiaatiosopimuksen
muuttamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

[15975/2010 - C7-0432/2010 - 2010/0248(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Äänestys toimitetaan torstaina
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101 À • EU:n ja Marokon välinen sopimus maatalous- ja kalastustuotteita koskevista
vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä

Komission julkilausuma

[2012/2522(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina

111 À • Vakausbondien käyttöönoton toteutettavuus

Suullinen kysymys

Sharon Bowles (O-000333/2011 - B7-0022/2012)
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Komissio
Alustavat reaktiot komission vihreään kirjaan vakausbondien käyttöönoton toteutettavuudesta

[2011/2959(RSP)]

69 À«««II • Radiotaajuuspolitiikka

Suositus toiseen käsittelyyn: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan
parlamentin ja neuvoston päätöksen antamiseksi monivuotisen radiotaajuuspoliittisen
ohjelman perustamisesta

[16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
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