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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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12.00 - 14.00     ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
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09.00 - 11.50 Keskustelut

12.00 - 14.00 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 16.00 Keskustelut

86 À«««I • Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027)

Mietintö: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -
ohjelman perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

85 À«««I • Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma

Mietintö: Milan Zver (A8-0111/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-,
nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013
kumoamisesta

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

94 À«««I • Kestävää sijoittamista helpottava kehys

Mietintö: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Mietintö ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävää sijoittamista
helpottavasta kehyksestä

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

132 À«««I - Luettelo  kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä
kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo)

Mietintö: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

(Äänestys: 13/09/2018)

144 «««I - Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu

Mietintö: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

(Keskustelu: 22/10/2018, äänestys: 23/10/2018)
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96 À«««I - Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen
tehostaminen

Mietintö: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

25 À«««I - Tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt

Mietintö: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

86 À«««I - Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027)

Mietintö: Silvia Costa (A8-0156/2019)

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

85 À«««I - Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma

Mietintö: Milan Zver (A8-0111/2019)

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

94 À«««I - Kestävää sijoittamista helpottava kehys

Mietintö: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

105 À - Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti

Mietintö: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

[2019/2003(BUD)]

Budjettivaliokunta

151 À - Hätätilanne Venezuelassa

Päätöslauselmaesitykset

RC B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019

[2019/2628(RSP)]

(Keskustelu: 12/03/2019)

117 À - Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa

Päätöslauselmaesitykset

B8-0230/2019

[2018/2965(RSP)]

169 À - Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys

Päätöslauselmaesitykset

B8-0222/2019, RC B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

[2019/2670(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
 

Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla)
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20 À - Päätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta

Mietintö: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

[2018/2237(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

171 • G-000001/2019

(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
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