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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 - 11.50 ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU

12.00 - 14.00 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 21.00 Keskustelut

41 À • Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2019/2817(RSP)]

19 - Lisätalousarvioesitys nro 1/2019: varainhoitovuoden 2018 ylijäämä

Mietintö: John Howarth (A9-0005/2019)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2019
varainhoitovuodeksi 2019: varainhoitovuoden 2018 ylijäämän ottaminen talousarvioon

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Budjettivaliokunta

21 À - Lisätalousarvioesitys nro 2/2019: määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä
ohjelmissa: Horisontti 2020 ja Erasmus+

Mietintö: John Howarth (A9-0004/2019)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2019
varainhoitovuodeksi 2019 – määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä ohjelmissa:
Horisontti 2020 ja Erasmus+

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Budjettivaliokunta

20 - Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Romanian, Italian ja Itävallan
avustamiseksi

Mietintö: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin
solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Romanian, Italian ja Itävallan avustamiseksi

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Budjettivaliokunta

24 - Lisätalousarvioesitys nro 3/2019: ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen
käyttöönotosta Romanian, Italian ja Itävallan avustamiseksi

Mietintö: John Howarth (A9-0006/2019)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3 varainhoitovuodeksi
2019: oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Romanian, Italian ja Itävallan avustamiseksi

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Budjettivaliokunta
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23 - Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – EGF/2019/000 TA 2019 – komission
aloitteesta annettava tekninen tuki

Mietintö: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston
varojen käyttöönotosta (EGF/2019/000 TA 2019 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Budjettivaliokunta

41 À - Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta

Päätöslauselmaesitykset

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Syöväntorjunta

Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 162 artikla)

[2019/2818(RSP)]

11 • Neuvosto esittelee kantansa esitykseen yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi
2020

[2019/2710(RSP)]

38 À • Euroopan muistiperinnön merkitys Euroopan tulevaisuudelle

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2019/2819(RSP)]

39 À • Rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tilanne

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2019/2820(RSP)]
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