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Menettelyjen selitykset
 

Käsitellyistä teksteistä äänestetään seuraavassa järjestyksessä, jollei parlamentti toisin päätä:
 

À = Määräajat    ´ = Määräajat (tarvittaessa)    6 = Tekstiä ei ole vielä hyväksytty, määräajat (mahdollisesti)

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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17.00 - 23.00 Keskustelut

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

20 À • EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus

Mietintö: Werner Langen (A8-0368/2015)

Mietintö EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta

[2015/2140(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

32 À«««I • Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä

Mietintö: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan
monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 302/2009 kumoamisesta

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Kalatalousvaliokunta

71 À • Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: kevyiden henkilö- ja
hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 6)

[2015/2988(RPS)]

Äänestys toimitetaan helmikuun I istuntojaksolla

61 À • Kulttuurienvälisen vuoropuhelun, kulttuurisen monimuotoisuuden ja koulutuksen
merkitys EU:n perusarvojen edistämisessä

Mietintö: Julie Ward (A8-0373/2015)

Mietintö kulttuurienvälisen vuoropuhelun, kulttuurisen monimuotoisuuden ja koulutuksen
merkityksestä EU:n perusarvojen edistämisessä

[2015/2139(INI)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

29 À • Saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU:n lainsäädännön alalla

Mietintö: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Mietintö aiheesta ”Saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU:n
lainsäädännön alalla: vaikutukset ja eteneminen kohti tehokkaampia ja toimivampia EU:n
puitteita rahoituspalvelujen sääntelylle ja pääomamarkkinaunionille”

[2015/2106(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)



Seuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:
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14 À • Eurooppalaisen naisyrittäjyyden esteenä toimivat ulkoiset tekijät

Mietintö: Barbara Matera (A8-0369/2015)

Mietintö eurooppalaisen naisyrittäjyyden esteenä toimivista ulkoisista tekijöistä

[2015/2111(INI)]

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

42 À • Osaamisen edistämistä koskeva politiikka nuorisotyöttömyyden torjumiseksi

Mietintö: Marek Plura (A8-0366/2015)

Mietintö osaamisen edistämistä koskevasta politiikasta nuorisotyöttömyyden
torjumiseksi

[2015/2088(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta


	Maanantai 18. tammikuuta 2016
	17.00 - 23.00     
	Seuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:



