
30/01/20 646.752/OJ

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI

2019 2024

Istuntoasiakirja

ESITYSLISTA

Torstai 30. tammikuuta 2020



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

5 • Komission työohjelma 2020

Komission julkilausuma

[2019/2965(RSP)]

29 • EU:n vastaus Espanjan tulvien aiheuttamiin tuhoihin

Komission julkilausuma

[2020/2537(RSP)]

21 À - Parlamentin istuntokalenteri – 2021

[2020/2508(RSO)]

20 À - Parlamentin istuntokalenteri – 2022

[2020/2509(RSO)]

10 À - Valtakirjojen tarkastus

Mietintö: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Mietintö valtakirjojen tarkastuksesta

[2019/2180(REG)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

26 « - Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen

Mietintö: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

Mietintö yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimitysehdotuksesta

[N9-0005/2020 - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

25 « - Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen

Mietintö: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

Mietintö yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimitysehdotuksesta

[N9-0005/2020 - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

24 « - Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajan nimittäminen

Mietintö: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

Mietintö yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajan nimitysehdotuksesta

[N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
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23 « - Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) toimitusjohtajan nimittäminen

Mietintö: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

Mietintö Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajan nimitysehdotuksesta

[N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

22 À - Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät
ja pakkaaminen - titaanidioksidi

Päätöslauselmaesitys

B9-0071/2020

[2019/2843(DEA)]

8 À - Yleislaturi mobiileille radiolaitteille

Päätöslauselmaesitykset

RC B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020,
B9-0085/2020

[2019/2983(RSP)]

(Keskustelu: 13/01/2020)

7 À - Sukupuolten palkkaero

Päätöslauselmaesitykset

B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

[2019/2870(RSP)]

(Keskustelu: 13/01/2020)
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