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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

85 • Komission eettiset periaatteet: Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen

Komission julkilausuma

[2018/2624(RSP)]

50 À • Sukupuolten tasa-arvo EU:n kauppasopimuksissa

Mietintö: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

Mietintö sukupuolten tasa-arvosta EU:n kauppasopimuksissa

[2017/2015(INI)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

86 • Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan torjunta ja Istanbulin yleissopimuksen
ratifiointi EU:n jäsenvaltioissa

Komission julkilausuma

[2018/2625(RSP)]

42 À«««I • Rajatylittävät pakettipalvelut

Mietintö: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä
pakettipalveluista

[2016/0149(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

43 À«««I • Tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyys ja jatkokoulutus
sekä ajokortit

Mietintö: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden
tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason
ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista
annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

[2017/0015(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
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17 • Eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä
varten

Mietintö: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

Mietintö eurooppalaisesta strategiasta vuorovaikutteisia älykkäitä
liikennejärjestelmiä varten

[2017/2067(INI)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

46 À • EU:n vähemmän kehittyneet alueet

Mietintö: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

Mietintö EU:n vähemmän kehittyneistä alueista

[2017/2208(INI)]

Aluekehitysvaliokunta

10 À • EU:n alueiden ja kaupunkien rooli Pariisin ilmastosopimuksen (COP 21)
täytäntöönpanossa

Mietintö: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

Mietintö EU:n alueiden ja kaupunkien roolista Pariisin ilmastosopimuksen (COP 21)
täytäntöönpanossa

[2017/2006(INI)]

Aluekehitysvaliokunta

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
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