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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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09.00 - 12.20 Keskustelut

12.30 - 14.30 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 23.00 Keskustelut

39 • Katsaus Luxemburgin puheenjohtajakauteen

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2015/2964(RSP)]

33 À • Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti

Mietintö: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Mietintö digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista

[2015/2147(INI)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

76 - Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Mietintö: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

Mietintö Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

[2015/2241(IMM)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

75 - Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Mietintö: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

Mietintö Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

[2015/2268(IMM)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

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

Mietintö: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

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

Kalatalousvaliokunta

20 À - EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus

Mietintö: Werner Langen (A8-0368/2015)

[2015/2140(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
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61 À - Kulttuurienvälisen vuoropuhelun, kulttuurisen monimuotoisuuden ja koulutuksen merkitys EU:n
perusarvojen edistämisessä

Mietintö: Julie Ward (A8-0373/2015)

[2015/2139(INI)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

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

Mietintö: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

[2015/2106(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

14 À - Eurooppalaisen naisyrittäjyyden esteenä toimivat ulkoiset tekijät

Mietintö: Barbara Matera (A8-0369/2015)

[2015/2111(INI)]

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

42 À - Osaamisen edistämistä koskeva politiikka nuorisotyöttömyyden torjumiseksi

Mietintö: Marek Plura (A8-0366/2015)

[2015/2088(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

33 À - Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti

Mietintö: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

[2015/2147(INI)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

46 • Eurooppa-neuvoston 17.–18. joulukuuta 2015 pidetyn kokouksen päätelmät

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat

[2015/2989(RSP)]

65 À • Puolan tilanne

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2015/3031(RSP)]

Poliittisten ryhmien johtajien puheenvuorot
Kaksi kierrosta poliittisten ryhmien edustajien puheenvuoroja
Äänestys toimitetaan helmikuun I istuntojaksolla

68 À • Kolumbian rauhanprosessi

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2015/3033(RSP)]

82 • Syyrian tilanne

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2016/2517(RSP)]
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83 • Saudi-Arabian ja Iranin tilanne

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2016/2518(RSP)]

45 À«««I • Syyttömyysolettama ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskeva oikeus
rikosoikeudellisissa menettelyissä

Mietintö: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eräiden
syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan
oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

17 «««I • Henkilönsuojaimet

Mietintö: Vicky Ford (A8-0148/2015)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
henkilönsuojaimista

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

15 «««I • Kaasumaisia polttoaineita käyttävät laitteet

Mietintö: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaasumaisia
polttoaineita käyttävistä laitteista

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

16 «««I • Köysiratalaitteistot

Mietintö: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
köysiratalaitteistoista

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
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