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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     

 

12.00 - 12.30     Juhlaistunto

 

12.30 - 14.30     ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
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09.00 - 11.50 Keskustelut

12.00 - 12.30 Juhlaistunto

12.30 - 14.30 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 23.00 Keskustelut

11 • Eurooppa-neuvoston 12. ja 13. joulukuuta 2019 pidettävän kokouksen valmistelu

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2019/2722(RSP)]

26 • Vuoden 2018 Saharov-palkinnon saajan Oleg Sentsovin puhe

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)

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

Kansainvälisen kaupan valiokunta

44 « - Alv- ja valmisteverosääntöjen muuttaminen unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan
osalta

Mietintö: Paul Tang (A9-0034/2019)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin
2006/112/EY ja valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä annetun direktiivin 2008/118/EY
muuttamisesta unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

28 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Joëlle Elvinger

Mietintö: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Joëlle Elvinger tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Talousarvion valvontavaliokunta

29 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – François Roger Cazala

Mietintö: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Mietintö ehdotuksesta nimittää François-Roger Cazala tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Talousarvion valvontavaliokunta
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30 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Alex Brenninkmeijer

Mietintö: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Alex Brenninkmeijer tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Talousarvion valvontavaliokunta

31 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Nikolaos Milionis

Mietintö: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Nikolaos Milionis tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Talousarvion valvontavaliokunta

32 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Klaus-Heiner Lehne

Mietintö: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Klaus-Heiner Lehne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Talousarvion valvontavaliokunta

35 À - Lasten oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 30. vuosipäivän yhteydessä

Päätöslauselmaesitykset

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Keskustelu: 13/11/2019)

20 • Talousarviomenettely 2020: yhteinen teksti

Mietintö: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan
unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 koskevasta yhteisestä tekstistä

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Euroopan parlamentin valtuuskunta talousarviomenettelyn sovittelukomiteassa

49 • EU:n toimet äärimmäisten sääilmiöiden ja niiden vaikutusten varalta: Euroopan
kaupunkialueiden ja niiden kulttuuriperinnön suojelu

Komission julkilausuma

[2019/2932(RSP)]

48 À • Hlbti-henkilöihin kohdistuva julkinen syrjintä ja vihapuhe, mukaan lukien hlbti-
vapaat alueet

Komission julkilausuma

[2019/2933(RSP)]

Äänestys toimitetaan joulukuussa

33 À • Toimenpiteet, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen
vaikutukseen Euroopan maatalouteen

Komission julkilausuma

[2019/2895(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina
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42 À • WTO:n valituselimen kriisi

Komission julkilausuma

[2019/2918(RSP)]

Äänestys toimitetaan torstaina
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