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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 - 12.20 ERITYISEN TÄRKEÄT KESKUSTELUT

12.30 - 14.30 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 21.00 Keskustelut

13 • Kyproksen puheenjohtajakauden toimintaohjelma

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2011/2925(RSP)]

152 À • Komission vuoden 2013 työohjelman valmistelu

Komission julkilausuma

[2012/2688(RSP)]

Poliittisten ryhmien puheenvuorot

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

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

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

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Työjärjestyksen 138 artikla

100 «««I - Maaseuturahaston tuki maaseudun kehittämiseen

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

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

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Työjärjestyksen 138 artikla

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

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

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

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Työjärjestyksen 138 artikla

99 «««I - Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus

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

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

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Työjärjestyksen 138 artikla
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89 «««I - Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnät

Mietintö: Martin Häusling (A7-0215/2011)

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

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Työjärjestyksen 138 artikla

137 «««I - Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmä

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

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

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Työjärjestyksen 138 artikla

47 ««« - EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen sisältyvien palvelukauppaan liittyvien
sitoumusten voimassa pitäminen

Suositus: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi nykyiseen EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja
yhteistyösopimukseen sisältyvien palvelukauppaan liittyvien sitoumusten voimassa pitämistä koskevan
Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen
tekemisestä

[16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Työjärjestyksen 138 artikla

42 ««« - EU:n ja Venäjän sopimus moottoriajoneuvojen osien ja komponenttien kaupasta

Suositus: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Venäjän federaation välistä
moottoriajoneuvojen osien ja komponenttien kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation
hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä

[16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Työjärjestyksen 138 artikla

46 ««« - EU:n ja Venäjän sopimus raaka-aineiden vientitullien käyttöönottamisesta tai nostamisesta Venäjän
federaation taholta

Suositus: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi raaka-aineiden vientitullien käyttöönottoa tai
korottamista koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen
kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

[16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Työjärjestyksen 138 artikla

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)

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

Kansainvälisen kaupan valiokunta

130 À«««I - Viljelijöille myönnettävät suorat tuet

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

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

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
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41 À - Talousarvio 2013 - kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet

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

[2012/2016(BUD)]

Budjettivaliokunta

73 À - Eläinten suojelua ja hyvinvointia koskeva strategia

Mietintö: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

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

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

123 - Lemmikkieläinten ja irrallaan tavattujen eläinten suojelua koskevan EU:n säädöskehyksen luominen

Päätöslauselmaesitys

B7-0341/2012

[2012/2670(RSP)]

Työjärjestyksen 202 artiklan 2 kohta

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

Päätöslauselmaesitykset

B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012

[2011/2923(RSP)]

87 À - Peruspankkipalvelujen saatavuus

Mietintö: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

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

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

152 À - Komission vuoden 2013 työohjelman valmistelu

Päätöslauselmaesitykset

B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012, B7-0350/2012

[2012/2688(RSP)]

66 «««I • Rahoitustuki Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla

Mietintö: Göran Färm (A7-0150/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailukyvyn ja
innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta tehdyn päätöksen N:o
1639/2006/EY sekä yleisistä säännöistä yhteisön rahoitustuelle Euroopan laajuisten
liikenne- ja energiaverkkojen alalla annetun asetuksen (EY) N:o 680/2007 muuttamisesta

[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]

Budjettivaliokunta

EIP:n pääjohtajan Werner Hoyerin läsnä ollessa

162 • Schengen-säännöstön rikkomiset

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2012/2700(RSP)]



Yhteiskeskustelu - Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntö

 
Yhteiskeskustelu päättyy
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122 «««I • Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen määräaikaiset tuomarit

Mietintö: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Mietintö esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan
unionin virkamiestuomioistuimen määräaikaisista tuomareista

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

135 «««I • Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja

Mietintö: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan
unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja sen liitteen I
muuttamisesta

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

166 • Georgian tilanne

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2012/2707(RSP)]

167 • Syyrian tilanne

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2012/2708(RSP)]

168 • Egyptin tilanne

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2012/2709(RSP)]
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