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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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17.00 - 23.00 Keskustelut

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

120 • Vuosi Fukushiman jälkeen – mitä opimme?

Euroopan parlamentin puhemiehen lausuma

[2012/2576(RSP)]

Poliittisten ryhmien puheenvuorot

31 À • Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011

Mietintö: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Mietintö naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa 2011

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

47 À • Naiset päättäjinä – laatua ja tasa-arvoa

Mietintö: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Mietintö naisista päättäjinä – laatua ja tasa-arvoa

[2011/2295(INI)]

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

63 À«««I • Perintöasiat sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotto

Mietintö: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimivallasta,
sovellettavasta laista, päätösten ja virallisten asiakirjojen tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta

[2009/0157(COD)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

119 À • Oikeusalan koulutus

Suullinen kysymys

Klaus-Heiner Lehne, Juan Fernando López Aguilar (O-000059/2012 - B7-0106/2012)
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Komissio
Oikeusalan koulutus

[2012/2575(RSP)]

Äänestys toimitetaan keskiviikkona

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)



Seuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:

2 2Maanantai 12. maaliskuuta 2012

483.918/OJ 483.918/OJ

73 À • Eurooppaosuuskunnan säännöt henkilöstöedustuksen osalta

Mietintö: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Mietintö eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen
osalta

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

54 À • Bolognan prosessi

Mietintö: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Mietintö Euroopan unionin toimielinten panoksesta Bolognan prosessin
lujittumiseen ja edistymiseen

[2011/2180(INI)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
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