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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 - 11.30 Keskustelut

12.00 - 13.00 ÄÄNESTYKSET

13.00 - 13.30 (LUX-palkinnon luovutus)

15.00 - 23.00 Keskustelut

23 • Valittu komission puheenjohtaja esittelee komission jäsenten kollegion ja heidän
ohjelmansa

[2019/2801(RSP)]

24 - Komission valinta

[2019/2109(INS)]

jota edeltävät poliittisten ryhmien puheenvuorot käänteisessä järjestyksessä

40 - Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Kreikan avustamiseksi

Mietintö: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin
solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Budjettivaliokunta

56 - Joustovälineen varojen käyttöönotto muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin
liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten

Mietintö: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen
käyttöönotosta muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten
haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Budjettivaliokunta

27 - EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi unionin
vuoden 2020 yleisestä talousarviosta

Mietintö: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin
solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2020
yleisestä talousarviosta

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Budjettivaliokunta

20 - Talousarviomenettely 2020: yhteinen teksti

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

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

Euroopan parlamentin valtuuskunta talousarviomenettelyn sovittelukomiteassa
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61 • (LUX-palkinnon luovutus)

60 • Muiden maiden puuttuminen demokratioihimme ja vaaleihimme

Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 162 artikla)

[2019/2941(RSP)]

47 • Itäisten naapurimaiden tilanne

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2019/2934(RSP)]

46 • Tilanne Israelissa ja Palestiinassa, mukaan lukien siirtokunnat

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2019/2935(RSP)]

43 • Yleinen tilanne Lähi-idän alueella, mukaan lukien kriisi Iranissa, Irakissa ja
Libanonissa

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2019/2917(RSP)]

19 À • EU:n ja AKT-maiden uudesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut

Suulliset kysymykset

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Kehitysvaliokunta
Neuvosto
Meneillään olevat neuvottelut Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän
välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Kehitysvaliokunta
Komissio
Meneillään olevat neuvottelut Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän
välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta

[2019/2832(RSP)]
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