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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 2. heinäkuuta 2012

 

 

17.00 - 23.00     

1 1Maanantai 2. heinäkuuta 2012

491.927/OJ 491.927/OJ

17.00 - 23.00 Keskustelut

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

104 À«««II • Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue

Suositus toiseen käsittelyyn: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhtenäisestä eurooppalaisesta
rautatiealueesta (uudelleenlaatiminen)

[2010/0253(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

93 À«««I • Tieliikenteen valvontalaitteet

Mietintö: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tieliikenteen
valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 ja
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006
muuttamiseksi

[2011/0196(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

132 À«««I • Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta

Mietintö: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollis- ja
tekijänoikeuksien tullivalvonnasta

[2011/0137(COD)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

18 À • EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano

Mietintö: Richard Seeber (A7-0192/2012)

Mietintö EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpanosta ja Euroopan vesienhoidon haasteiden
vaatimasta yleisestä ratkaisumallista

[2011/2297(INI)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
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73 À • Eläinten suojelua ja hyvinvointia koskeva strategia

Mietintö: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

Mietintö eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta
vuosille 2012–2015

[COM(2012)0006 - 2012/2043(INI)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Äänestys toimitetaan keskiviikkona

97 À • eCall: uusi 112-palvelu kansalaisille

Mietintö: Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

Mietintö eCall-järjestelmästä: uusi 112-palvelu kansalaisille

[2012/2056(INI)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Työjärjestyksen 51 artikla

62 À • Eurooppaan tehtävien investointien houkuttavuus

Mietintö: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

Mietintö Eurooppaan tehtävien investointien houkuttavuudesta

[2011/2288(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

90 À • Itäisen kumppanuuden kauppaan liittyvät näkökohdat

Mietintö: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

Mietintö itäisen kumppanuuden kauppaan liittyvistä näkökohdista

[2011/2306(INI)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

59 • EU:n makroaluestrategioiden kehitys: nykyiset käytännöt ja
tulevaisuudennäkymät erityisesti Välimeren alueella

Mietintö: François Alfonsi (A7-0219/2012)

Mietintö EU:n makroaluestrategioiden kehityksestä: nykyiset käytännöt ja
tulevaisuudennäkymät erityisesti Välimeren alueella

[2011/2179(INI)]

Aluekehitysvaliokunta
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