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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 - 11.20 Keskustelut

11.30 - 13.30 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

16 À • Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten
odotuksiin

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2019/2833(RSP)]

32 À • Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka

Mietintö: Yana Toom (A9-0016/2019)

Mietintö euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta

[2019/2111(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

24 «««I - Asetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 soveltamisajat

Mietintö: Karima Delli

[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

 (ei vielä hyväksytty)

Äänestys kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä (työjärjestyksen 163 artikla)

12 « - Eurojustin ja Serbian välinen yhteistyötä koskeva sopimus

Mietintö: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust
tekee Eurojustin ja Serbian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen

[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

8 À - Lisätalousarvioesitys nro 4/2019: maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen menoja
koskevien tarkistettujen määrärahatarpeiden ja tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti

Mietintö: John Howarth (A9-0012/2019)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2019
varainhoitovuodeksi 2019: maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen menoja koskevien
tarkistettujen määrärahatarpeiden ja tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti

[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]

Budjettivaliokunta
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9 - Joustovälineestä vuodeksi 2019 muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin
vastaamiseksi käyttöön otettujen määrien tarkistaminen

Mietintö: John Howarth (A9-0013/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi päätöksen (EU) 2019/276
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse joustovälineestä vuodeksi 2019 muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin
ja turvallisuusuhkiin vastaamiseksi toteutettavia toimia varten käyttöön otettujen määrien tarkistamisesta

[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]

Budjettivaliokunta

23 À - Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien flumioksatsiini

Päätöslauselmaesitykset

B9-0103/2019

[2019/2825(RSP)]

22 À - Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien klorotoluroni

Päätöslauselmaesitykset

B9-0104/2019

[2019/2826(RSP)]

28 À - Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MZHG0JG (SYN-
ØØØJG-2)

Päätöslauselmaesitykset

B9-0107/2019

[2019/2830(RSP)]

29 À - Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen soija A2704-12 (ACS-GMØØ5-
3)

Päätöslauselmaesitykset

B9-0105/2019

[2019/2828(RSP)]

30 À - Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 89034 × 1507 ×
MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 sekä muunnostapahtumista MON 89034, 1507, MON 88017,
59122 ja DAS-40278-9 kahden, kolmen tai neljän yksittäistapahtuman yhdistelmänä saatu
muuntogeeninen maissi

Päätöslauselmaesitykset

B9-0106/2019

[2019/2829(RSP)]

15 À - Ulkomainen sekaantuminen vaaleihin ja disinformaatio kansallisissa ja eurooppalaisissa
demokraattisissa prosesseissa

Päätöslauselmaesitykset

B9-0108/2019, B9-0111/2019

[2019/2810(RSP)]

(Keskustelu: 17/09/2019)

16 À - Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin

Päätöslauselmaesitykset

B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

[2019/2833(RSP)]
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14 À - Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka

Mietintö: Yana Toom (A9-0016/2019)

[2019/2111(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
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