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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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15.00 - 23.00 Keskustelut

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

41 • Humanitaarinen tilanne Syyriassa, erityisesti Ghutassa

Puhemiehen julkilausuma

[2018/2602(RSP)]

Poliittisten ryhmien puheenvuorot

35 • Eurooppa-neuvoston epävirallinen kokous 23. helmikuuta 2018

[2018/2575(RSP)]

33 À • Komission päätös käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen
menettely Puolan tilanteen johdosta

Komission julkilausuma

[2018/2541(RSP)]

Poliittisten ryhmien puheenvuorot

42 • EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2018

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2018/2603(RSP)]

28 À«««I • Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen
alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen

Mietintö: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen
alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien
nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen
alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

11 À • EU:n perusoikeustilanne vuonna 2016

Mietintö: Frank Engel (A8-0025/2018)

Mietintö EU:n perusoikeustilanteesta vuonna 2016

[2017/2125(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

30 • Entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toiminta ja perintö

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2018/2530(RSP)]
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44 • Entisen komission puheenjohtajan Barroson kielletty edunvalvontatoiminta, kuten
tapaaminen komission jäsenen Kataisen kanssa

Komission julkilausuma

[2018/2605(RSP)]

31 • Useiden kolmansien maiden poistaminen veroasioissa yhteistyöhaluttomia
lainkäyttöalueita koskevasta EU:n luettelosta

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2018/2564(RSP)]

19 À • EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet

Mietintö: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Mietintö EU:n mehiläishoitoalan näkymistä ja haasteista

[2017/2115(INI)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
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