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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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08.30 - 11.20 Keskustelut

11.30 Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Nils Muižnieksin puheenvuoro

11.30 - 13.30 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

4 À • Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017

Mietintö: Sander Loones (A8-0019/2018)

Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2017

[2017/2072(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

14 À« • Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla

Mietintö: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä
osin kuin on kyse raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta pakollisesta
automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

16 À • Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen - terrorismin rahoittamiseen puuttuminen

Mietintö: Javier Nart (A8-0035/2018)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle
jihadistien tulonlähteiden katkaisemisesta – terrorismin rahoittamiseen puuttuminen

[2017/2203(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

5 À • EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa
varten

Mietintö: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle EU:n
painopisteistä naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan 62.
istuntoa varten

[2017/2194(INI)]

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
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43 • (Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Nils Muižnieksin puheenvuoro)

37 À - Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (Ryszard Czarneckin korvaaminen)

[2018/2578(RSO)]

18 «««I - Vakuutusten tarjoaminen: jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivä

Mietintö: Werner Langen (A8-0024/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/97
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivästä

[COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

15 ««« - EU:n ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen sopimus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta
turvaavista toimenpiteistä

Suositus: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia
toimenpiteitä koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen
tekemisestä

[08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

27 « - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Annemie Turtelboom

Mietintö: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Annemie Turtelboom tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

[05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)]

Talousarvion valvontavaliokunta

40 « - Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen

Mietintö: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

Mietintö komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä

[N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

36 À - Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen, sen
tehtävät, jäsenten määrä ja toimikausi

B8-0125/2018

[2018/2574(RSO)]

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

Mietintö: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

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

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
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14 À« - Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla

Mietintö: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

38 À - Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen maissin 59122 (DAS-59122-7)
markkinoille saattamisen salliminen

Päätöslauselmaesitys

B8-0122/2018

[2018/2568(RSP)]

39 À - Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen maissin MON 87427 × MON
89034 × NK603 sekä kahdesta geenimuunnostapahtumasta MON 87427, MON 89034 ja NK603
muodostetun muuntogeenisen maissin markkinoille saattamisen salliminen

Päätöslauselmaesitys

B8-0124/2018

[2018/2569(RSP)]

20 À - Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/006 ES/Galicia, vaatteiden
valmistus

Mietintö: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston
varojen käyttöönotosta (Espanjan hakemus – EGF/2017/006/Galicia, vaatteiden valmistus)

[COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)]

Budjettivaliokunta

21 À - Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/007 SE/Ericsson

Mietintö: Urmas Paet (A8-0032/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston
varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemus – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

[COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)]

Budjettivaliokunta

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

Päätöslauselmaesitykset

B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

[2018/2541(RSP)]

11 À - EU:n perusoikeustilanne vuonna 2016

Mietintö: Frank Engel (A8-0025/2018)

[2017/2125(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

19 À - EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet

Mietintö: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

[2017/2115(INI)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
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4 À - Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017

Mietintö: Sander Loones (A8-0019/2018)

[2017/2072(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

16 À - Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen - terrorismin rahoittamiseen puuttuminen

Mietintö: Javier Nart (A8-0035/2018)

[2017/2203(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

5 À - EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten

Mietintö: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

[2017/2194(INI)]

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
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