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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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08.30 - 12.20 Keskustelut

12.30 - 14.30 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 20.00 Keskustelut

21.00 - 23.00 Keskustelut

12 • Yhteenveto Tanskan puheenjohtajakaudesta

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2011/2924(RSP)]

14 À • Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2012) päätelmät

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat

[2011/2923(RSP)]

Äänestys toimitetaan keskiviikkona

170 • Pyyntö kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa eurooppalaisen sosiaalisen merkin perustamisesta

Työjärjestyksen 124 artikla

133 «««I - Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta (Solvenssi II)

Mietintö: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY
muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle
asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien kumoamisajankohdan osalta

[2012/0110(COD)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta

105 « - Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan yhteisöön

Mietintö: Maurice Ponga (A7-0169/2012)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan
yhteisöön tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY muuttamisesta

[2012/0024(CNS)]

Kehitysyhteistyövaliokunta

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

Mietintö: François Alfonsi (A7-0219/2012)

[2011/2179(INI)]

Aluekehitysvaliokunta



 

15.00 - 20.00     

2 2Tiistai 3. heinäkuuta 2012

491.927/OJ 491.927/OJ

104 À«««II - Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue

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

[2010/0253(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

93 À«««I - Tieliikenteen valvontalaitteet

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

[2011/0196(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

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

Mietintö: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

[2011/0137(COD)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

18 À - EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano

Mietintö: Richard Seeber (A7-0192/2012)

[2011/2297(INI)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

97 À - eCall: uusi 112-palvelu kansalaisille

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

[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)

[2011/2288(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

90 À - Itäisen kumppanuuden kauppaan liittyvät näkökohdat

Mietintö: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

[2011/2306(INI)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

111 ««« • EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan,
Korean tasavallan, Marokon, Meksikon, Singaporen, Sveitsin ja Uuden-Seelannin
välinen väärentämisenvastainen kauppasopimus

Suositus: David Martin (A7-0204/2012)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden,
Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon
kuningaskunnan, Meksikon yhdysvaltojen, Singaporen tasavallan, Sveitsin valaliiton sekä
Uuden-Seelannin välisen väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen tekemisestä

[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta
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41 À • Talousarvio 2013 - kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet

Mietintö: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

Mietintö vuoden 2013 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen
neuvotteluvaltuuksista

[2012/2016(BUD)]

Budjettivaliokunta

156 • Teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskeva
EU:n ja Israelin sopimus

Suullinen kysymys

Vital Moreira, Elmar Brok (O-000129/2012 - B7-0119/2012)
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Ulkoasiainvaliokunta
Komissio
EY:n ja Israelin välinen sopimus - teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi ja
hyväksyminen (CAA) - Euro-Välimeri-sopimuksen lisäpöytäkirja

[2012/2693(RSP)]

87 À • Peruspankkipalvelujen saatavuus

Mietintö: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

Mietintö suosituksista komissiolle peruspankkipalvelujen saatavuudesta

[C(2011)4977 - 2012/2055(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

130 À«««I • Viljelijöille myönnettävät suorat tuet

Mietintö: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston
asetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta viljelijöille vuonna 2013 myönnettävien
suorien tukien soveltamisen osalta

[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

101 «««I • Suoria tukijärjestelmiä koskevat yhteiset säännöt ja tietyt viljelijöiden
tukijärjestelmät

Mietintö: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja
tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
73/2009 muuttamisesta

[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta



 
Yhteiskeskustelu päättyy
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100 «««I • Maaseuturahaston tuki maaseudun kehittämiseen

Mietintö: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun
kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

98 «««I • Maatalouden yhteinen markkinajärjestely ja tiettyjä maataloustuotteita
koskevat erityissäännökset

Mietintö: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden
yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista
erityissäännöksistä (YMJ-asetus)

[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

99 «««I • Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus

Mietintö: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen
maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005
muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 165/94 ja (EY) N:o 78/2008
kumoamisesta

[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

89 «««I • Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden
merkinnät

Mietintö: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden
merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttamisesta

[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

137 «««I • Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmä

Mietintö: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan
maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin
kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 485/2008 muuttamisesta

[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
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