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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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15.00 - 23.00 Keskustelut

40 À • Turkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa ja sen seuraukset

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2019/2886(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina

28 À • Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 - kaikki pääluokat

16 À - Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat

Mietintö: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Budjettivaliokunta

10 - Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

Mietintö: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Talousarvion valvontavaliokunta

11 - Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

Mietintö: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Talousarvion valvontavaliokunta

29 À - Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: kasvinsuojeluaineiden vaikutusta tarhamehiläisiin
koskeva arviointi

Päätöslauselmaesitys

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]
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44 • Ilmasto- ja ympäristökriisi

Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 162 artikla)

[2019/2887(RSP)]

20 • Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2018 esittely

[2019/2802(RSP)]

Tilintarkastustuomioistuimen presidentin Klaus-Heiner Lehnen läsnä ollessa

32 À • Etsintä ja pelastus Välimerellä

Suulliset kysymykset

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Neuvosto
Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Komissio
Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot

[2019/2755(RSP)]

43 À • Liittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2019/2883(RSP)]

42 • Irakin tilanne ja erityisesti nuorten ja opiskelijoiden mielenilmausten väkivaltainen
tukahduttaminen

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2019/2884(RSP)]

31 • YK:n korkean tason poliittinen julistus yleiskattavasta terveydenhuollosta

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2019/2861(RSP)]
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