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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



Torstai 5. heinäkuuta 2012

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
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09.00 - 11.50 Keskustelut

12.00 - 14.00 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 16.00 Keskustelut

16.00 - 17.00 Äänestykset (edeltävien keskustelujen päätyttyä)

155 • Rio+20-huippukokouksen (20.-22. kesäkuuta 2012) tulokset

Komission julkilausuma

[2012/2692(RSP)]

Äänestys toimitetaan myöhemmin määritettävän istuntojakson aikana

160 • CITES-sopimus ja alusten vuokrauksen vuoksi uhattuna olevat lippuvaltion
velvoitteet

Suullinen kysymys

Gabriel Mato Adrover (O-000127/2012 - B7-0120/2012)
Kalatalousvaliokunta
Komissio
CITES-sopimus ja alusten vuokrauksen vuoksi uhattuna olevat lippuvaltion velvoitteet

[2012/2699(RSP)]

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

Mietintö: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

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

Oikeudellisten asioiden valiokunta

122 «««I - Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen määräaikaiset tuomarit

Mietintö: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

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

Oikeudellisten asioiden valiokunta

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

Mietintö: Göran Färm (A7-0150/2012)

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

Budjettivaliokunta

157 À - Lisätalousarvioesitys nro 3/201: varainhoitovuoden 2011 ylijäämä

Mietintö: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2012
varainhoitovuodeksi 2012, pääluokka III – Komissio

[11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)]

Budjettivaliokunta



 

15.00 - 16.00     
 

Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden

loukkauksia koskevista tapauksista - Kesto: enintään yksi tunti (työjärjestyksen 122

artikla)

 

16.00 - 17.00     Äänestykset (edeltävien keskustelujen päätyttyä)
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158 À - Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskeva EU:n politiikka

Päätöslauselmaesitykset

B7-0296/2012, RC B7-0373/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012,
B7-0377/2012

[2012/2694(RSP)]

Keskustelu: 12/06/2012

163 À • Lesboihin kohdistuva väkivalta ja HLBT-oikeudet Afrikassa

RC B7-0389/2012, B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012,
B7-0400/2012, B7-0401/2012

[2012/2701(RSP)]

164 À • Ilmaisunvapaus Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrzej Poczobutin tapaus

RC B7-0393/2012, B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012,
B7-0404/2012, B7-0405/2012

[2012/2702(RSP)]

171 À • Pakkoaborttiskandaali Kiinassa

RC B7-0388/2012, B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012,
B7-0398/2012, B7-0399/2012

[2012/2712(RSP)]

9 • Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden
loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 122 artikla)
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