
05/02/18 617.443/OJ

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI

2014 2019

Istuntoasiakirja

ESITYSLISTA

Maanantai 5. helmikuuta 2018



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

29 À • Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016

Mietintö: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2016

[2017/2124(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

EKP:n pääjohtajan Mario Draghin läsnä ollessa

65 • Monikansallisten yritysten harjoittama tieteellisen tutkimuksen manipulointi ja
Saksan autoteollisuuden apinoilla ja ihmisillä tekemät päästötestit

Komission julkilausuma

[2018/2565(RSP)]

17 À«««I • Maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai
sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen

Mietintö: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja
muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien
syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta

[2016/0152(COD)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

41 • Päätös oikeudenmukaista verotusta koskevista toisesta ja kolmannesta paketista

Komission julkilausuma

[2017/2857(RSP)]

16 À«««I • Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit

Mietintö: Julie Girling (A8-0003/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin
2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä
edistävien investointien edistämiseksi

[2015/0148(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

(Keskustelu: 13/02/2017, äänestys: 15/02/2017)
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40 À • Puhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen

Mietintö: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Mietintö puhtaan energian innovoinnin nopeuttamisesta

[2017/2084(INI)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

58 À • Sri Lankan, Trinidad ja Tobagon sekä Tunisian lisääminen suuririskisten
kolmansien maiden luetteloon

Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastustaminen

[2017/3020(DEA)]

Äänestys toimitetaan keskiviikkona

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
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