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Kirjallisia kysymyksiä (14 kpl)

- Romanian romanien ihmisoikeuksista 9.12. 2009
- Mahdollisuus ksylitolituotteiden vapauttamiseen makeisverosta 10. 9.2009
- Uskonnonvapaustilanne Turkissa 7.10.2009
- Lintujen kevätmetsästys Maltalla 28.1.2010
- Postipalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisen ongelmat harvaan 
asutuilla alueilla 21.9.2010
- EU:n kolmansien maiden valtiosta riippumattomille järjestöille antaman 
rahoituksen julkisuus 11.10.2010
- Nuorille tarkoitetun Euroopan unionin virallisen kalenterin julkaiseminen: 
ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauden periaatteen rikkominen 
31.1.2011 (myös suullisena kysymyksenä komissiolle)
- Kristittyjen asema ja uskonnonvapaus 9.2.2011
- Tasapuolisen kilpailun turvaaminen muuttokuljetusalalla 2.3.2011
- Tonnistoverojärjestelmät ja tasapuolisen kilpailun turvaaminen 
merenkulkualalla 11.4.2011
- Huoltovarmuusyhteistyö EU:ssa 15. 6.2011
- Maryam Bahremanin vangittuna pitäminen Iranissa 20. 6.2011
- Vuoden 2012 EU:n ruoka-apuohjelman tilanne 22.6.2011
- Iranin kansalaisen Nadarkhanin laiton kuolemantuomio 1.7.2011

Puheenvuoroja täysistunnoissa (57 kpl)

– Kesän 2009 metsäpalot 14.9.2009 
– Vapaakauppasopimus Etelä-Korean kanssa: vaikutus Euroopan 
teollisuuteen 14.9.2009
– Maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vaikutukset kehitysmaihin ja 
kehitysyhteistyöhön 14.9.2009 
– Laittomien maahanmuuttajien yhteiset maasta poistamiset Afganistaniin ja 
muihin kolmansiin maihin 24.11.2009
– Elintarviketurvaa koskeva FAO:n huippukokous - nälänhädän poistaminen 
maailmasta 25.11.2009 
– Eurooppalainen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskeva 
mikrorahoitusjärjestely 14.12.2009 
– Iranin tilanne 19.1.2010 
– Turkin demokratisoitumiskehitys 20.1.2010 
– Hyvän hallintotavan edistäminen verotusalalla 8.2.2010 
– Online-rahapelitoiminta Euroopan yhteisöjen viimeaikaisen 
oikeuskäytännön valossa 11.2.2010
– Äänestysselitykset 25.2.2010
– Arktisia alueita koskeva EU:n politiikka 10.3.2010
– Gilad Shalitin tapaus 11.3.2010 



– EKP:n vuosikertomus 2008 - Mietintö vuotuisesta lausumasta euroalueesta 
ja julkisesta taloudesta 2009 25.3.2010
– YMP:n yksinkertaistaminen 19.4.2010
– Maatalous luonnonhaitta-alueilla: erillistarkastelu 19.4.2010
– EU:n maatalous ja ilmastonmuutos 19.4.2010
– Erityistoimet maatalousmarkkinoilla 20.4.2010
– Syanidia käyttävän kaivostekniikan kieltäminen 21.4.2010
– Moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetus 5.5.2010
– Arvopapereiden yleisölle tarjoaminen ja kaupankäynnin kohteeksi 
otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien 
avoimuusvaatimusten yhdenmukaistaminen (direktiivien 2003/71/EY ja 
2004/109/EY muuttaminen) 15.6.2010
– Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan 
järjestäminen 15.6.2010
– Israelin sotilasoperaatioiden humanitaarista avustuslaivaa vastaan ja Gazan 
saarto 16.6.2010
– Äänestysselitykset 7.7.2010
– Kansalaisjärjestöjä koskeva lakiehdotus Israelissa 8.92010
– Postipalvelut 9.9.2010
– Taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia 
vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan sutuilla alueilla 21.9.2010
– Raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantaminen työssä - Epävarmassa asemassa 
olevat naistyöntekijät 18.10.2010
– Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen 
19.10.2010
– Köyhyyden poistamisen kansainvälisen teemapäivän kehitykseen liittyvät 
kysymykset - Vähimmäistulon asema köyhyyden torjunnassa ja osallistavan 
yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa 19.10.2010
– Kambodzha, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapaus 21.10.2010
– Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä ja yleisen verokannan vähimmäistason 
noudattamista koskeva velvoite soveltamisajan osalta 22.11.2010
– Valko-Venäjän tilanne 19.1.2011
– Kristittyjen tilanne ja uskonnonvapaus (keskustelu) 19.1.2011
– Iran ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapaus 20.1.2011
– Pakistan: Punjabin kuvernöörin Salmaan Taseerin murha 20.1.2011
– Pohjoisimpien alueiden kestävä EU-politiikka (keskustelu) 20.1.2011
– Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2009 (keskustelu) 20.1.2011
– Jemen: nuorten rikoksentekijöiden kuolemanrangaistus, erityisesti 
Muhammed Taher Thabet Samoumin tapaus 17.2.2011
– Innovatiivinen rahoitus sekä maailmanlaajuisella että Euroopan tasolla 
(keskustelu) 7.3.2011
– Romaniväestön osallistamista koskeva EU:n strategia (keskustelu) 8.3.2011

– Ihmisoikeusneuvoston 16. istunto (Geneve, 28. helmikuuta - 25. 
maaliskuuta 2011) (keskustelu) 9.3.2011
– Kashgarin tilanne ja kulttuuriperintö (Xinjiangin uiguurien autonominen 
alue, Kiina) 10.3.2011
– Valko-Venäjä, erityisesti Ales Mihalevitšin ja Natalia Radinan tapaukset 
10.3.2011
– Zimbabwe 7.4.2011
– Nepalissa maanpaossa olevan Tiibetin hallituksen vaalikielto 7.4.2011
– Ai Weiwein tapaus Kiinassa 7.4.2011
– Innovaatiounioni: Euroopan mukautuminen kriisinjälkeiseen maailmaan 
11.5.2011
- Azerbaidžan 12.5. 2011
- Sri Lanka: YK:n raportin seurantatoimet 12.5. 2011
- Ukraina: Julija Tymošenkon ja muiden entisen hallituksen jäsenten 
oikeusjutut  9.6. 2011
- Guantánamo: välitön päätös kuolemantuomiosta 9.6.2011
- Madagaskar 9.6. 2011
- Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen -
Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano - Jäsenvaltioiden 
julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset - Julkisen talouden valvonta 
euroalueella - Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan 
valvonta ja koordinointi - Täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden 
epätasapainon korjaamiseksi euroalueella 22.6. 2011
Unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnattu elintarvikkeiden 
jakeluohjelma (keskustelu)  P7_CRE-PROV(2011)07-07 
- Kongon demokraattinen tasavalta: joukkoraiskaukset Etelä-Kivun
maakunnassa  P7_CRE-PROV(2011) 7.7.2011
- Intia, erityisesti Davinder Pal Singhin kuolemantuomio  P7_CRE-
PROV(2011) 7.7.2011
- Arabimaailman ja Pohjois-Afrikan tilanne - Jemenin tilanne - Syyrian 
tilanne (jatkoa keskustelulle)  P7_CRE-PROV(2011) 6.7.2011

Päätöslauselmaehdotuksia (41 kpl)

– Gilad Shalitin tapauksesta 10.3.2010
– Kuolemanrangaistuksen julistamiseksi lailliseksi Etelä-Koreassa 10.3.2010
– Väkivallan lisääntymisestä Meksikossa 10.3.2010
– Uskonnonvapaudesta Pakistanissa 19.5.2010
– Floribert Chebeya Bahiziren tapauksesta Kongon Demokraattisessa 
tasavallassa 16.6.2010
– Nepalista 16.6.2010
– Teloituksista Libyassa 16.6.2010



– Venezuelasta ja erityisesti Maria Lourdes Afiunin tapauksesta 7.7.2010
– Zimbabwesta ja erityisesti Farai Maguwun tapauksesta 7.7.2010
– Pohjois-Koreasta 7.7.2010
– Irlannin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-
Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista 7.9.2010
– Kenian Presidentti Omar al-Bashirin pidättämättä jättämisestä 8.9.2010
– Ihmisoikeustilanteesta Pohjois-Kaukasiassa(Venäjän federaatiossa) ja 
rikosoikeudenkäynnistä Oleg Orvolia vastaan 20.10.2010
– Kambodzhasta ja erityisesti Sam Rainsyn tapauksesta 20.10.2010
– Zimbabwen pakkohäädöistä 20.10.2010
– Irakin kuolemanrangaistuksesta(erityisesti Tariq Azizin tapauksesta) ja 
hyökkäyksistä kristittyjä yhteisöjä vastaan 24.11.2010
– Burmassa pidetyistä vaaleista ja oppositiojohtaja Aung San Suu Kuyin 
vapautuksesta 24.11.2010
– Tiibetin suunnitelmista tehdä kiinan kielestä pääopetuskieli 24.11.2010
– Malesian käytännöstä hakata vankeja 13.12.2010
– Eritrealaisista pakolaisista Siinaissa 13.12.2010
– Kristittyjen tilanteesta ja uskonnonvapaudesta 18.1.2011
– Pakistanista: Punjabin kuvernööri Salmaan Taseerin murhasta 17.1.2011
– Brasiliasta: Cesare Battistin luovuttamisesta 17.1.2011
– Iranista, erityisesti Nasrin Sotoudehin tapauksesta 17.1.2011
– Thaimaan ja Kambodžan rajaselkkauksista 14.2.2011
– Jemenistä: nuorisorikollisten vaino, erityisesti Taher Thabet Samoumin 
tapaus 14.2.2011
– Ugandasta: David Katon murhasta 14.2.2011
– Pakistanista - erityisesti vähemmistöministeri Shahbaz Bhattin murhasta 
7.3.2011
– Kashgarin tilanteesta ja kulttuuriperinöstä (Xinjiangin uiguurien 
autonominen alue, Kiina) 7.3.2011
– Valko-Venäjästä: erityisesti Ales Michalevichin ja Natalia Radzinan 
tapauksesta 7.3.2011
– Vaalikiellosta, joka koskee Tiibetin maanpaossa olevaa hallitusta Nepalissa 
4.4.2011
– Zimbabwesta 4.4.2011
– Ai Wei Wein tapauksesta Kiinassa 5.4.2011
- Sri Lankan tilanteesta 11.5. 2011
- Azerbaidžanista 11.5. 2011
- Valko-Venäjästä 11.5. 2011
- Madagaskarin tilanteesta 8.6. 2011
- Guantánamosta: tuleva kuolemanrangaistusta koskeva päätös 8.6. 2011
- Ukrainasta: Julija Tymošenkon ja muiden entisen hallituksen jäsenten 
tapaus 8.6. 2011
- Intiasta: erityisesti Davinder Pal Singhen kuolemantuomio 4.7.2011

- Indonesiasta: hyökkäykset vähemmistöjä kohtaan 4.7.2011

Raportit, lausunnot ja varjoraportit (8 kpl)

- ECON:  Väestörakenteen haaste ja sukupolvien välinen solidaarisuus (INI) 
(varjolausunto)
– EMPL: Uuden kestävän talouden työllisyyspotentiaalin kehittäminen 
(varjomietintö)
– EMPL: Väestörakenteen muutos ja sen vaikutukset EU:n tulevaan 
koheesiopolitiikkaan (lausunto)
– ECON: BKT ja muut indikaattorit: edistyksen mittaaminen muuttuvassa 
maailmassa (varjolausunto)
– EMPL: Eurooppa 2020 lippulaivahanke Innovaatiounioni (lausunto)
– EMPL: Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun 
edellytykset yrityksen sisäisen siirron yhteydessä (varjolausunto)
– EMPL: Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 
täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 
muuttamisesta (varjomietintö)
–ECON: Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi euromääräisiä tilisiirtoja ja 
suoraveloituksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistamisesta ja 
asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta  (mietintö)

Muutosesityksiä:

– Mietintöön euroaluetta ja julkista taloutta koskevasta vuotuisesta 
lausumasta 2009, 2009/2203(INI) (Giegold), käsittelyssä
– Mietintöön AIFM-direktiivistä, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
COD/2009/0064 (Gauzes)
– Lausuntoon maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vaikutuksista 
kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön 2009/2150(INI) (Klute). 
– Mietintöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista koskevasta 
direktiivistä COD/2009/0144 (Giegold )
– Mietintöön Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisesta 
COD/2009/0143 (Skinner)
– Mietintöön Euroopan pankkiviranomaisesta COD/2009/0142 (García-
Margallo y Marfil)  
– Mietintöön ns. esitedirektiivistä, arvopapereiden yleisölle tarjoaminen ja 
kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita 
koskeviin tietoihin liittyvät avoimuusvaatimukset (direktiivien 2003/71/EY 
ja 2004/109/EY muuttaminen) COD/2009/0132 (Klinz)   



– Mietintöön koskien eläinten suojelun ja hyvinvoinnin toimintaohjelman 
2006–2010 arviointia INI/2009/2202 (Paulsen)  
– Mietintöön yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) yksinkertaistamisesta 
INI/2009/2155 (Ashworth)  
– Mietintöön elinsiirtodirektiiviksi, elinsiirtoa varten tarkoitettujen 
ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimukset COD/2008 (Mikolášik) 
– Mietintöön julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys elpyvässä 
taloudessa INI/2010/2038 (Hoang Ngoc) 
– Lausuntoon yhdistelmälupadirektiivistä, menettely oleskelu- ja työluvan 
saamiseksi yhden hakemuksen perusteella COD/2007/0229 (Cercas) 
– Mietintöön koskien johdannaismarkkinoita – tulevat toimet 
INI/2010/2008 (Lange)
– Mietintöön yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2013 
jälkeen INI/2009/2236 (Lyon)
– Mietintöön uuden kestävän työllisyyspotentiaalin kehittämisestä 
INI/2010/2010 (Schroedter)
– Mietintöön oikeudenmukaisista tuloista maanviljelijöille: toimivampi 
elintarvikeketju Eurooppaan INI/2009/2237 (Bové)
– Lausuntoon väestörakenteen muutoksesta vastaamisesta ja sukupolvien 
välisestä solidaarisuudesta INI/2010/2027 (Fox, Mann)
– Lausuntoon kuluttajan oikeuksista COD/2008/0196 (Pietikäinen)
– Mietintöön Basel II -sopimuksesta ja vakavaraisuusdirektiivien 
tarkistamisesta INI/2010/2074 (Karas)
– Lausuntoon kansainvälisestä kauppapolitiikasta ja ilmastonmuutoksen 
haasteista INI/2010/2103 (Leinen)
– Mietintöön suosituksista komissiolle unionin talouden ohjausta ja hallintaa 
sekä vakautta koskevan kehityksen parantamiseksi etenkin euroalueella 
INI/2010/2099 (Feio)
– Lausuntoon puolueettomien vaikutustenarviointien takaamisesta 
INI/2010/2016 (Callanan)
– Mietintöön EKP:n vuosikertomuksesta 2009 INI/2010/2078 (Balz)
– Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
Euroopan kulttuuriperintötunnustusta koskevasta Euroopan unionin 
toimesta COD/2010/0004 (Paliadeli)
– Lausuntoon naisten köyhyydestä Euroopan unionissa INI/2010/2162 
(Zimmer)
– Mietintöön energiatehokkuuden toimintasuunnitelman muuttamisesta 
INI/2010/2107 (Bendtsen)
– Mietintöön kilpailupolitiikka koskevasta kertomuksesta 2009 
INI/2010/2137 (Eppink)
– Lausuntoon BKT:stä ja muista tavoista mitata edistystä muuttuvassa 
maailmassa INI/2010/2088 (Chountis, Harkin)

– Mietintöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 
2006/112/ETY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason 
noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta CNS/2010/0179 
(Casa)
– Mietintöön mainonnan vaikutuksesta kuluttajien käyttäytymiseen 
INI/2010/2052 (Juvin)
– Mietintöön maatalouden tunnustamisesta strategiseksi osaksi 
elintarviketurvallisuudessa INI/2010/2112 (Sarbu)
– Mietintöön teollisuuspolitiikasta globalisaation aikakaudella 
INI/2010/2095 (Lange)
– Mietintöön kestävästä EU politiikasta pohjoisessa INI/2009/2214 (Gahler)
– Mietintöön kemiallisen, biologisen, radiologisen ja ydin turvallisuuden 
vahvistamisesta Euroopan Unionissa - EU CBRN toimintasuunnitelma 
INI/2010/2114 (Gomes)
– Mietintöön Veroista ja Kehittymisestä - yhteistyöstä kehitysmaiden 
verotuksen hallintotavan edistämiseksi INI/2010/2102 (Joly)
– Mietintöön innovatiivisesta rahoituksesta maailman ja Euroopan tasolla 
INI/2010/2105 (Podimata)
– Mietintöön pohjoisimpien alueiden kestävästä EU-politiikasta 
INI/2009/2214 (Gahler) 
– Mietintöön EU:n Iranin-strategiasta 2010/2050(INI) (Belder) 
– Mietintöön verotuksesta ja kehityksestä – yhteistyö kehitysmaiden kanssa 
hyvän hallintotavan edistämiseksi verotusalalla 2010/2102(INI) (Joly) 
– Lausuntoon riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten 
eläkejärjestelmien kehittämisestä 2010/2239(INI) (Cutas)
– Lausuntoon romaniväestön osallistamista koskevasta EU:n strategiasta 
2010/2276(INI) (INI) (Göncz)
– Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston (Frontex) perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 
2007/2004 muuttamisesta COD/2010/0039 (Busuttil) 6.1.2011
– Mietintöön riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten 
eläkejärjestelmien kehittämisestä INI/2010/2239 (Oomen-Ruijten)
10.1.2011
– Mietintöön rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 
INI/2010/2303 (Fox) 18.1.2011
– Mietintöön sisämarkkinoista eurooppalaisia varten INI/2010/2278 
(Jaakonsaari) 27.1.2011
– Mietintöön väestörakenteen muutoksesta ja sen vaikutuksista EU:n 
tulevaan koheesiopolitiikkaan INI/2010/2157 (Essayah) 11.2.2011
– Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi euroalueella COD/2010/0279 (Haglund) 15.2.2011

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/resultDetail.htm?language=FI&reference=ECON_PA(2010)448751&lg=FI
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/resultDetail.htm?language=FI&reference=ECON_PA(2010)448751&lg=FI


– Mietintöön ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä 
koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta 
CNS/2010/0276 (Feio) 15.2.2011
– Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan 
ja yhteensovittamisen tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1466/97 muuttamisesta COD/2010/0280 (Wortmann-Kool) 15.2.2011
– Lausuntoon Innovaatiounioni: Euroopan muutos kriisinjälkeisessä 
maailmassa INI/2010/2245 (Essayah) 16.2.2011
– Mietintöön makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja 
korjaamisesta COD/2010/0281 (Ferreira) 16.2.2011
– Mietinnöstä julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta 
euroalueella COD/2010/0278 (Goulard) 16.2.2011
– Mietintöön ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden julkisen 
talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista NLE/2010/0277 (Ford)
16.2.2011
– Mietintöön vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka I –
Euroopan parlamentti DEC/2010/2143 (Itälä) 22.2.2011
– Mietintöön kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua 
ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden 
hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien 
kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista
COD/2007/0229 (Cercas) 2.3.2011
– Mietintöön sosiaalipolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta, työnormien ja 
sosiaalisten sääntöjen edistämisestä ja eurooppalaisten yritysten 
yhteiskunnallisesta vastuusta INI/2010/2205 (Falbr) 3.3.2011
- Mietintöön vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka III –
Komissio ja toimeenpanovirastot DEC/2010/2142 (Chatzimarkakis)
– Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta 
yleisillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen 
muuttamiseksi INI/2009/2134 (Duff)
– Mietintöön yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020: Ruoka, 
luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet?  
INI/2011/2051 (Deß)
– Mietintöön yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden tulevaisuudesta
INI/2009/2222 (De Rossa)
– Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
OTCjohdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 
COD/2010/0250 (Langen)

– Mietintöön vaihtoehdoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 
20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arvioinnista INI/2011/2012 
(Eickhout)
– Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta 
yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun 
säädöksenmuuttamiseksi INI/2009/2134 (Duff)
– Lausuntoon tilintarkastuspolitiikasta: kriisin opetukset INI/2010/2037 
(Swinburne)
- mietintöön kehitysmaille annettavan EU:n budjettituen tulevaisuudesta
(Goerens)
- Mietintöön EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen parantamisesta
(2011/2047(INI)) (Kaczmarek)
- Mietintöön rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi 
toimenpiteiksi ja aloitteiksi (2010/2242(INI)) (Berès)
- Lausuntoon EU ja Kiina: epätasapainoinen kauppa? (Sterckx)
- Mietintöön edistyksestä miinoja koskevissa toimissa
(2011/2007(INI)) (Van Orden)
- Mietintöön EU:n terrorisminvastaisesta politiikasta: tärkeimmät 
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