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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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17.00 - 23.00 Keskustelut

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

51 À • Ilmasto- ja ympäristökriisi

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2019/2930(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina

10 À • YK:n ilmastokokous 2019 (COP 25)

Suulliset kysymykset

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Neuvosto
Vuonna 2019 Madridissa, Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Komissio
Vuonna 2019 Madridissa, Espanjassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

[2019/2712(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina

18 À • EU:n liittyminen Istanbulin yleissopimukseen ja muut toimenpiteet sukupuoleen
perustuvan väkivallan torjumiseksi

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2019/2855(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina

17 ««« • EU:n ja Ukrainan sopimus EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksella
siipikarjanlihalle ja siitä tehdyille lihavalmisteille myönnetyn etuuskohtelun
muuttamisesta

Suositus: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan
atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä
assosiaatiosopimuksella siipikarjanlihalle ja siitä tehdyille lihavalmisteille myönnetyn
etuuskohtelun muuttamisesta Euroopan unionin ja Ukrainan välillä kirjeenvaihtona tehdyn
sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta
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50 • Samettivallankumouksen 30. vuosipäivä: Keski- ja Itä-Euroopan vapaus- ja
demokratiataistelun merkitys Euroopan historiallisessa yhdistymisessä

Komission julkilausuma

[2019/2931(RSP)]

58 À • Venäjän liittovaltion äskettäiset toimet Vilnassa 13. tammikuuta 1991 tapahtuneiden
traagisten tapahtumien tutkimiseen osallistuneita liettualaisia tuomareita, syyttäjiä
ja tutkijoita vastaan

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2019/2938(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 172 artikla)
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