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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 - 10.00 Keskustelut

10.00 - 11.50 Keskustelut

12.00 - 14.00 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 23.00 Keskustelut

90 • Yhdysvaltojen päätös asettaa tulleja teräkselle ja alumiinille

Komission julkilausuma

[2018/2629(RSP)]

72 • Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Portugalin pääministerin António Costan
kanssa

[2018/2576(RSP)]

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

Päätöslauselmaesitykset

B8-0134/2018, B8-0135/2018

[2018/2573(RSP)]

62 «««I - Rautatieliikenteen tilastot

Mietintö: Karima Delli (A8-0038/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista
(uudelleenlaadittu teksti)

[COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

81 « - Euroopan keskuspankin varapuheenjohtajan nimittäminen

Mietintö: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin varapuheenjohtajan nimittämisestä

[N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

79 À«««I - Toimenpiteet Newcastlen taudin torjumiseksi

Mietintö: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön toimenpiteistä Newcastlen
taudin torjumiseksi annetun neuvoston direktiivin 92/66/ETY muuttamisesta

[COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
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80 À«««I - Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle

Mietintö: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun
myöntämisestä Georgialle

[COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

91 À - Delegoidun asetuksen vastustaminen: komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 347/2013
muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista

B8-0136/2018

[2017/2990(DEA)]

82 - Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/008 DE/Goodyear

Mietintö: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston
varojen käyttöönotosta (Saksan hakemus – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

[COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)]

Budjettivaliokunta

75 À - Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano

[2018/2579(RSO)]

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

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

[2017/2052(INI)]

Budjettivaliokunta

55 À - Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen

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

[2017/2053(INI)]

Budjettivaliokunta

21 À - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2018

Mietintö: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

[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)

[2017/2260(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
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88 • Kansainvälinen yhteistyö kyberrikollisuuden torjunnassa - julkisiin palveluihin
kohdistuva uhka

Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 153 a artikla)

[2018/2627(RSP)]

89 À • Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen toimittajan Ján Kuciakin
ja Martina Kušnírován tapaus

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2018/2628(RSP)]

Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla

18 À« • Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja

Mietintö: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä
yhteisöveropohjasta (CCCTB)

[COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

16 À« • Yhteinen yhteisöveropohja

Mietintö: Paul Tang (A8-0050/2018)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta

[COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

68 À • Yhdysvaltojen hyökkäys EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan
(Espanjan oliivit)

Suullinen kysymys

Czesław Adam Siekierski, Bernd Lange (O-000006/2018 - B8-0007/2018)
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Komissio
Yhdysvaltojen hyökkäys EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit)

[2018/2566(RSP)]

95 À • Yritysten yhteiskuntavastuu

Komission julkilausuma

[2018/2633(RSP)]



 
Yhteiskeskustelu - Kalastussopimus Komorien kanssa

 
Yhteiskeskustelu päättyy
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31 À«««I • Europass: taitojen ja tutkintojen alan puitteet

Mietintö: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisistä puitteista
parempien palvelujen tarjoamiseksi taitojen ja tutkintojen alalla (Europass) ja päätöksen
N:o 2241/2004/EY kumoamiseksi

[COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

61 À«««I • Luova Eurooppa -ohjelma (2014–2020)

Mietintö: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -
ohjelman (2014–2020) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1295/2013
muuttamisesta

[COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

13 ««« • EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen irtisanominen

Suositus: João Ferreira (A8-0058/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton
välisen kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta

[14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)]

Kalatalousvaliokunta

59 • EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen irtisanominen
(päätöslauselma)

Mietintö: João Ferreira (A8-0055/2018)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön,
esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen
kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta

[2017/2266(INI)]

Kalatalousvaliokunta
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