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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 ERITYISEN TÄRKEÄT KESKUSTELUT

12.30 - 14.30 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 23.00 Keskustelut

70 À • EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevat
suuntaviivat

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2018/2573(RSP)]

Äänestys toimitetaan keskiviikkona

27 • Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. maaliskuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2018/2502(RSP)]

48 ««« - EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja
terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpano

Suositus: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, EHTY:n
perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja
terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä tehdyn neuvoston
päätöksen 2003/76/EY muuttamisesta

[2017/0213(APP)]

Budjettivaliokunta

47 ««« - EU:n ja Uuden-Seelannin sopimus yhteistyöstä ja vastavuoroisesta hallinnollisesta avunannosta
tulliasioissa

Suositus: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa
tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan
unionin puolesta

[2016/0006(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

17 - Eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten

Mietintö: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

[2017/2067(INI)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

42 À«««I - Rajatylittävät pakettipalvelut

Mietintö: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

[2016/0149(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
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43 À«««I - Tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyys ja jatkokoulutus sekä ajokortit

Mietintö: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

[2017/0015(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

77 «««I - Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustaminen EU:n puolustusteollisuuden
kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi

Mietintö: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusalan teollisen
kehittämisen ohjelman perustamisesta EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin
tukemiseksi

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Valiokunnan päätös neuvottelujen aloittamisesta - 69 c artikla

50 À - Sukupuolten tasa-arvo EU:n kauppasopimuksissa

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

[2017/2015(INI)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

46 À - EU:n vähemmän kehittyneet alueet

Mietintö: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

[2017/2208(INI)]

Aluekehitysvaliokunta

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

Mietintö: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

[2017/2006(INI)]

Aluekehitysvaliokunta

56 À • Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista
rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu

Mietintö: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Mietintö seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä
monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu

[2017/2052(INI)]

Budjettivaliokunta

55 À • Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen

Mietintö: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Mietintö Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistamisesta

[2017/2053(INI)]

Budjettivaliokunta
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49 À • Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III

Mietintö: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Mietintö vuoden 2019 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista,
pääluokka III  – Komissio

[2017/2286(BUD)]

Budjettivaliokunta

Äänestys toimitetaan torstaina

87 À • Syyrian tilanne

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2018/2626(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina

84 • EU:n näkemykset EU:n ja Kuuban yhteisneuvoston ensimmäistä kokousta varten

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2018/2528(RSP)]

64 • Uusi toimintaohjelma EU:n ja Keski-Aasian suhteita varten 13. vuosittaisen
ministerikokouksen yhteydessä

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2018/2526(RSP)]

21 À • Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2018

Mietintö: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys
2018

[2017/2226(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

15 À • Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2018
työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

Mietintö: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen
kasvuselvityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

[2017/2260(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
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