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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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Tiistai 13. maaliskuuta 2012
09.00 - 12.20
12.30 - 14.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.30
17.30 - 20.00
21.00 - 23.00

Keskustelut
ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
Keskustelut
Kyselytunti
Keskustelut
Keskustelut

09.00 - 12.20
59

• Eurooppa-neuvoston kokouksen (1. ja 2. maaliskuuta 2012) päätelmät
Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat
[2011/2921(RSP)]

113

• Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tilapäinen kriisiajan poikkeus
Suullinen kysymys
Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Neuvosto
Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tilapäinen kriisiajan poikkeus

[2012/2572(RSP)]
12.30 - 14.00
45

«««

122

63

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
- EU:n sekä Islannin ja Norjan välinen sopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn
yleissopimuksen tiettyjen määräysten soveltamisesta
Suositus: Claude Moraes (A7-0020/2012)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin
jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn
pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamista koskevan Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan
kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä
[2009/0189(NLE)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
- Krisztina Morvain parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)
Mietintö Krisztina Morvain parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
[2010/2285(IMM)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta

À «««I

483.918/OJ

- Perintöasiat sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotto
Mietintö: Kurt Lechner (A7-0045/2012)
[2009/0157(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta

483.918/OJ
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31

À

- Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011
Mietintö: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
[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)
[2011/2295(INI)]
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

73

À

- Eurooppaosuuskunnan säännöt henkilöstöedustuksen osalta
Mietintö: Sven Giegold (A7-0432/2011)
[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohta

54

À

- Bolognan prosessi
Mietintö: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
[2011/2180(INI)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohta

51

À

- Eurooppalaisten tilastojen laadunhallinta
Mietintö: Edward Scicluna (A7-0037/2012)
Mietintö eurooppalaisten tilastojen laadunhallinnasta
[COM(2011)0211 - 2011/2289(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta

2

15.00 - 16.00
103 À

• Syrjivät verkkosivustot ja hallitusten reaktiot
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2012/2554(RSP)]
Poliittisten ryhmien puheenvuorot
Äänestys toimitetaan torstaina

16.00 - 17.30
5

483.918/OJ

• Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
EU:n rooli jäsenvaltioiden talouksien kilpailukyvyn stimuloinnissa
Komission jäsenet: KALLAS, BARNIER ja ANDOR

483.918/OJ
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17.30 - 20.00
58

À

• Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat, pääluokka III – komissio
Mietintö: Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Mietintö yleisistä suuntaviivoista vuoden 2013 talousarvion valmistelua varten, pääluokka
III – Komissio
[2012/2000(BUD)]
Budjettivaliokunta
Yhteiskeskustelu - Kaakaoala
«««

50

53

À

• Vuoden 2010 kansainvälinen kaakaosopimus
Suositus: Vital Moreira (A7-0024/2012)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi vuoden 2010 kansainvälisen
kaakaosopimuksen tekemisestä
[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
• Lapsityövoima kaakaoalalla
Komission julkilausuma
[2011/2957(RSP)]

Yhteiskeskustelu päättyy
78

À

• EU:n diabetesepidemian torjuminen
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2011/2911(RSP)]

21.00 - 23.00
60

«««I

• Euroopan kalatalousrahasto
Mietintö: João Ferreira (A7-0447/2011)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan
kalatalousrahastosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 muuttamisesta
tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien
vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten
osalta
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Kalatalousvaliokunta

48

«««I

• Korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontitariffikiintiön avaaminen
Mietintö: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korkealaatuisen
naudanlihan autonomisen tuontitariffikiintiön avaamisesta annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 617/2009 muuttamisesta
[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta

483.918/OJ

483.918/OJ

4
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4

• Yhteinen kauppapolitiikka
Mietintö: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen yhteiseen
kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden
hyväksymismenettelyjen osalta
[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta

483.918/OJ

