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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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Keskiviikko 17. kesäkuuta 2020 1

15.00 1

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys 1

15.15 - 18.00 Keskustelut 1

Rasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta - Neuvoston ja komission
julkilausumat 1

Yhteiskeskustelu - Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu ja suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten 1

Eurooppa-neuvoston 19. kesäkuuta 2020 pidettävän kokouksen valmistelu - Neuvoston ja komission
julkilausumat 1

Suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta
kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten  - Mietintö: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020) 1

16.30 - 17.45 Ensimmäinen äänestys 2

Koskemattomuuden pidättämistä koskevat mietinnöt 2

Gunnar Beckin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö  - Mietintö: Andrzej Halicki (A9-0036/2020) 2

Guy Verhofstadtin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö  - Mietintö: Marie Toussaint
(A9-0037/2020) 2

Esitys äänestyksen lykkäämisestä - työjärjestyksen 200 artiklan 4 kohta 2

*** DELI (TRAN A9-0085/2020) - EU:n ja Israelin välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekeminen 2

Äänestykset kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä (työjärjestyksen 163 artikla) 2

Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian vuoksi 2

Poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena
(asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen) 2

Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset
toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi 2

Äänestykset tarkistuksista 2

PIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020) - Suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin
yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten 2

EU:n vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen - Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin 2

19.00 - 21.00 Keskustelut 3

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi - Neuvoston ja komission julkilausumat 3

Eurooppalaisten strategisten alojen suojaaminen ulkomaisilta yritysostoilta koronaviruksen jälkeisessä
maailmassa - Neuvoston ja komission julkilausumat 3

Matkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen - Komission julkilausuma 3

20.15  Tulosten ilmoittaminen 3

20.30 - 21.45 Toinen äänestys 3

Kertaäänestykset 3

Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa
koskeva pöytäkirja (2019–2024)  - Suositus: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020) 3

Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa
koskeva pöytäkirja (2019–2024) (päätöslauselma)  - Mietintö: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020) 3

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa
koskeva pöytäkirja (2019–2024)  - Suositus: João Ferreira (A9-0012/2020) 3

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa
koskeva pöytäkirja (2019–2024) (päätöslauselma)  - Mietintö: João Ferreira (A9-0013/2020) 4

Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa
koskeva pöytäkirja  - Suositus: Nuno Melo (A9-0001/2020) 4
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EU:n ja Sveitsin valaliiton sopimus maustettua lihaa koskevien Sveitsin WTO-myönnytysten muuttamisesta
(GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artikla)   - Suositus: Jörgen Warborn (A9-0092/2020) 4

Pyyntö rahoittaa biolääketieteellistä tutkimusta myalgisesta enkefalomyeliitistä - Päätöslauselmaesitys 4

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: komission aloitteesta annettava tekninen tuki  -
Mietintö: Victor Negrescu (A9-0109/2020) 4

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan
avustamiseksi  - Mietintö: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020) 4

Lisätalousarvioesitys nro 3/2020: varainhoitovuoden 2019 ylijäämän ottaminen talousarvioon  - Mietintö:
Monika Hohlmeier (A9-0104/2020) 4

Lisätalousarvioesitys nro 4/2020: ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi  - Mietintö: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020) 5

Yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekeminen EU:n ja Moldovan tasavallan välillä  - Suositus:
Roberts Zīle (A9-0084/2020) 5

EU:n ja Moldovan välistä yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen muuttaminen (Kroatian liittyminen)  -
Suositus: Roberts Zīle (A9-0083/2020) 5

EU:n ja Marokon välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen muuttaminen (Bulgarian ja Romanian
liittyminen unioniin)  - Suositus: Sven Schulze (A9-0005/2020) 5

EU:n ja Jordanian välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekeminen  - Suositus: Andris Ameriks
(A9-0086/2020) 5

EU:n ja Kiinan välisen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen tekeminen  - Suositus: Tomasz
Piotr Poręba (A9-0087/2020) 5

EU:n ja Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekeminen  - Suositus: Andris Ameriks
(A9-0082/2020) 6

EU:n ja Israelin välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekeminen  - Suositus: Andor Deli
(A9-0085/2020) 6

Äänestykset tarkistuksista 6

Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin - Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi 6

Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää
disinformaatiota käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden
keston määrittely 6

Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan,
jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely 6

Asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttaminen covid-19-pandemian vuoksi tehtävien
mukautusten osalta   - Mietintö: Jonás Fernández (A9-0113/2020) 6

Torstai 18. kesäkuuta 2020 7

09.00  Tulosten ilmoittaminen 7

09.15 - 11.30 Keskustelut 7

Yhteiskeskustelu - Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausumat 7

Covid-19-kriisin ulkopoliittiset seuraukset - Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma 7

Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa
Hongkongin laajaa autonomiaa - Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma 7

EU:n toimet vastauksena Länsirannan mahdolliseen liittämiseen Israeliin - Komission
varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma 7

Disinformaatiokampanjoiden torjunta covid-kriisin aikana ja vaikutus sananvapauteen - Neuvoston ja
komission julkilausumat 7

Yhteiskeskustelu - Seuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt 8

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa
2020 pidettävää huippukokousta  - Mietintö: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020) 8

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020
huippukokouksen jälkeen  - Mietintö: Tonino Picula (A9-0091/2020) 8
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10.30 - 11.45 Ensimmäinen äänestys 8

Lopulliset äänestykset 8

Suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta
kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten  - Mietintö: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020) 8

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi - Päätöslauselmaesitykset 8

Äänestykset tarkistuksista 8

Kilpailupolitiikka – vuosikertomus 2019  - Mietintö: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020) 8

14.15  Tulosten ilmoittaminen 9

14.30 - 15.45 Toinen äänestys 9

Äänestykset tarkistuksista 9

Pankkiunioni – vuosikertomus 2019 9

Suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III 9

14.30 - 16.30 Keskustelut 9

Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen - Suulliset kysymykset (O-000037/2020 -
B9-0010/20)  (O-000038/2020 - B9-0011/20) 9

Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä - Neuvoston ja komission
julkilausumat 9

18.15  Tulosten ilmoittaminen 9

18.30 - 19.45 Kolmas äänestys 9

Lopulliset äänestykset 9

EU:n vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen - Päätöslauselmaesitykset 9

Asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttaminen covid-19-pandemian vuoksi tehtävien
mukautusten osalta   - Mietintö: Jonás Fernández (A9-0113/2020) 10

Kilpailupolitiikka – vuosikertomus 2019  - Mietintö: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020) 10

Veroasioita käsittelevän alivaliokunnan asettaminen 10

Syöväntorjuntaa käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden
keston määrittely 10

Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää
disinformaatiota käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden
keston määrittely 10

Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan,
jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely 10

Äänestykset tarkistuksista 10

Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin - Tšekin tasavallan pääministeriä koskevan tutkimuksen
uudelleenaloittaminen EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta 10

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen
jälkeen  - Mietintö: Tonino Picula (A9-0091/2020) 10

Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin – Matkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen 10

22.15  Tulosten ilmoittaminen 11

Perjantai 19. kesäkuuta 2020 12

09.00 - 10.15 Ensimmäinen äänestys 12

Lopullinen äänestys 12

Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta
sovellettaessa tapahtuneesta hallinnollisesta epäkohdasta eläinten suojelun yhteydessä unionissa ja sen
ulkopuolella tapahtuvan kuljetuksen aikana ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely 12
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Äänestykset tarkistuksista 12

Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian vuoksi  -
Mietintö: 12

Poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena
(asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen)  - Mietintö: Norbert Lins 12

Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset
toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi  - Mietintö: Loránt Vincze 12

Ensimmäinen sarja tarkistuksia päätöslauselmaesityksiin - Rasisminvastaiset mielenosoitukset George
Floydin kuoleman johdosta 12

09.15 - 11.00 Keskustelu 13

Maananastus ja metsänhävitys Amazoniassa - Komission julkilausuma 13

13.30  Tulosten ilmoittaminen 13

13.45 - 15.00 Toinen äänestys 13

Äänestykset tarkistuksista 13

Toinen sarja tarkistuksia päätöslauselmaesityksiin - Rasisminvastaiset mielenosoitukset George
Floydin kuoleman johdosta 13

Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin - Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen
turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa 13

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa
2020 pidettävää huippukokousta 13

Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin - Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen 13

Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin - Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin
yhteydessä 13

17.30  Tulosten ilmoittaminen 13

17.45 - 19.00 Kolmas äänestys 13

Lopulliset äänestykset 13

Tšekin tasavallan pääministeriä koskevan tutkimuksen uudelleenaloittaminen EU:n varojen väärinkäytön ja
mahdollisten eturistiriitojen johdosta - Päätöslauselmaesitykset 13

Pankkiunioni – vuosikertomus 2019  - Mietintö: Pedro Marques (A9-0026/2020) 13

Suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III  - Mietintö: Pierre Larrouturou
(A9-0110/2020) 14

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020
pidettävää huippukokousta  - Mietintö: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020) 14

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen
jälkeen  - Mietintö: Tonino Picula (A9-0091/2020) 14

Matkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen - Päätöslauselmaesitykset 14

Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian vuoksi  -
Mietintö: 14

Poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena
(asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen)  - Mietintö: Norbert Lins 14

Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset
toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi  - Mietintö: Loránt Vincze 14

Rasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta - Päätöslauselmaesitykset 15

Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa
Hongkongin laajaa autonomiaa - Päätöslauselmaesitykset 15

Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen - Päätöslauselmaesitykset 15

Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä - Päätöslauselmaesitykset 15
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21.30  Tulosten ilmoittaminen 15

Puheajat (työjärjestyksen 171 artikla) 17

Määräajat 19



Keskiviikko 17. kesäkuuta 2020

 

 

15.00 

 

15.15 - 18.00     Keskustelut

 
Yhteiskeskustelu - Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu ja suositukset Ison-

Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta

kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten

 
Yhteiskeskustelu päättyy

1 1Keskiviikko 17. kesäkuuta 2020
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15.00 Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

15.15 - 18.00 Keskustelut

16.30 - 17.45 Ensimmäinen äänestys

19.00 - 21.00 Keskustelut

20.15 Tulosten ilmoittaminen

20.30 - 21.45 Toinen äänestys

51 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

90 À • Rasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2020/2685(RSP)]

13 • Eurooppa-neuvoston 19. kesäkuuta 2020 pidettävän kokouksen valmistelu

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2020/2656(RSP)]

17 À • Suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan
kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten

Mietintö: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin
yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja
varten

[2020/2023(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

Kansainvälisen kaupan valiokunta



16.30 - 17.45     Ensimmäinen äänestys

2 2Keskiviikko 17. kesäkuuta 2020

653.260/OJ 653.260/OJ

56 • Koskemattomuuden pidättämistä koskevat mietinnöt

18 - Gunnar Beckin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Mietintö: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

Mietintö Gunnar Beckin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

[2019/2154(IMM)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

15 - Guy Verhofstadtin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Mietintö: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

Mietintö Guy Verhofstadtin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

[2019/2149(IMM)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

93 • Esitys äänestyksen lykkäämisestä - työjärjestyksen 200 artiklan 4 kohta

96 • *** DELI (TRAN A9-0085/2020) - EU:n ja Israelin välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen
tekeminen

57 • Äänestykset kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä (työjärjestyksen 163 artikla)

107 À • Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian
vuoksi

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)

108 À • Poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena
(asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen)

Mietintö: Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)

109 À • Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat
väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)

59 • Äänestykset tarkistuksista

69 À • PIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020) - Suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin
yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten

7 À - EU:n vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen

Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin

B9-0123/2020

[2019/2975(RSP)]

(Keskustelu: 17/12/2019)



19.00 - 21.00     Keskustelut

 

20.15      Tulosten ilmoittaminen

 

20.30 - 21.45     Toinen äänestys

3 3Keskiviikko 17. kesäkuuta 2020

653.260/OJ 653.260/OJ

10 À • Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2020/2657(RSP)]

2 • Eurooppalaisten strategisten alojen suojaaminen ulkomaisilta yritysostoilta
koronaviruksen jälkeisessä maailmassa

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2020/2663(RSP)]

4 À • Matkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen

Komission julkilausuma

[2020/2649(RSP)]

116 • Kertaäänestykset

21 ««« - Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen
täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024)

Suositus: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen
kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) tekemisestä

[08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)]

Kalatalousvaliokunta

22 - Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen
täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024) (päätöslauselma)

Mietintö: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi
Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa
koskevan pöytäkirjan (2019-2024) tekemisestä

[2019/0078M(NLE)]

Kalatalousvaliokunta

23 ««« - Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen
täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024)

Suositus: João Ferreira (A9-0012/2020)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen
kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) tekemisestä

[08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE)]

Kalatalousvaliokunta
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25 - Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen
täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024) (päätöslauselma)

Mietintö: João Ferreira (A9-0013/2020)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi
Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa
koskevan pöytäkirjan (2019–2024) tekemisestä

[2019/0090M(NLE)]

Kalatalousvaliokunta

20 ««« - Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen välisen kalastuskumppanuussopimuksen
täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja

Suositus: Nuno Melo (A9-0001/2020)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan
yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä

[12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)]

Kalatalousvaliokunta

34 ««« - EU:n ja Sveitsin valaliiton sopimus maustettua lihaa koskevien Sveitsin WTO-myönnytysten
muuttamisesta (GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artikla)

Suositus: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä maustettua lihaa
koskevien Sveitsin WTO-myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 sopimuksen XXVIII artiklan nojalla
käytyjen neuvottelujen yhteydessä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

[12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

8 - Pyyntö rahoittaa biolääketieteellistä tutkimusta myalgisesta enkefalomyeliitistä

Päätöslauselmaesitys

B9-0186/2020

[2020/2580(RSP)]

Työjärjestyksen 227 artikla

32 - Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: komission aloitteesta annettava tekninen tuki

Mietintö: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston
varojen käyttöönotosta (EGF/2020/000 TA 2020 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

[COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)]

Budjettivaliokunta

31 - Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Portugalin, Espanjan, Italian ja
Itävallan avustamiseksi

Mietintö: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin
solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi

[COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)]

Budjettivaliokunta

36 - Lisätalousarvioesitys nro 3/2020: varainhoitovuoden 2019 ylijäämän ottaminen talousarvioon

Mietintö: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2020 varainhoitovuoden
2020 yleiseen talousarvioon – varainhoitovuoden 2019 ylijäämän ottaminen talousarvioon

[07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)]

Budjettivaliokunta



5 5Keskiviikko 17. kesäkuuta 2020

653.260/OJ 653.260/OJ

35 - Lisätalousarvioesitys nro 4/2020: ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen
käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi

Mietintö: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4 varainhoitovuodeksi
2020: oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi

[08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)]

Budjettivaliokunta

26 ««« - Yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekeminen EU:n ja Moldovan tasavallan välillä

Suositus: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan
tasavallan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

41 ««« - EU:n ja Moldovan välistä yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen muuttaminen (Kroatian
liittyminen)

Suositus: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan
tasavallan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan
unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden
puolesta

[07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

24 ««« - EU:n ja Marokon välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen muuttaminen (Bulgarian ja
Romanian liittyminen unioniin)

Suositus: Sven Schulze (A9-0005/2020)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen
muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

[COM(2007)0495 - C6-0330/2007 -  - 06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

43 ««« - EU:n ja Jordanian välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekeminen

Suositus: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian
hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekemisestä

[09189/2011 - C7-0122/2011 -  - 14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

(Äänestys: 15/11/2011)

14 ««« - EU:n ja Kiinan välisen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen tekeminen

Suositus: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen
siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen tekemisestä

[14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
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30 ««« - EU:n ja Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekeminen

Suositus: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä
ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[09185/2011 - C7-0124/2011 -  - 09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

(Äänestys: 15/11/2011)

48 ««« - EU:n ja Israelin välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekeminen

Suositus: Andor Deli (A9-0085/2020)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion
hallituksen välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Jos esitys äänestyksen lykkäämisestä hylätään

94 • Äänestykset tarkistuksista

60 • Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin - Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi

86 À - Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen
sisältyvää disinformaatiota käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan,
jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely

B9-0190/2020

[2020/2683(RSO)]

Työjärjestyksen 207 artiklan nojalla annettu päätösehdotus

85 À - Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan,
jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely

B9-0189/2020

[2020/2684(RSO)]

Työjärjestyksen 207 artiklan nojalla annettu päätösehdotus

42 À«««I - Asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttaminen covid-19-pandemian vuoksi tehtävien
mukautusten osalta

Mietintö: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta



Torstai 18. kesäkuuta 2020

 

 

09.00      Tulosten ilmoittaminen

 

09.15 - 11.30     Keskustelut
 

Yhteiskeskustelu - Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat
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09.00 Tulosten ilmoittaminen

09.15 - 11.30 Keskustelut

10.30 - 11.45 Ensimmäinen äänestys

14.15 Tulosten ilmoittaminen

14.30 - 15.45 Toinen äänestys

14.30 - 16.30 Keskustelut

18.15 Tulosten ilmoittaminen

18.30 - 19.45 Kolmas äänestys

22.15 Tulosten ilmoittaminen

11 • Covid-19-kriisin ulkopoliittiset seuraukset

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkean edustajan julkilausuma

[2020/2646(RSP)]

5 À • Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden
laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkean edustajan julkilausuma

[2020/2665(RSP)]

98 • EU:n toimet vastauksena Länsirannan mahdolliseen liittämiseen Israeliin

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkean edustajan julkilausuma

[2020/2687(RSP)]

9 • Disinformaatiokampanjoiden torjunta covid-kriisin aikana ja vaikutus
sananvapauteen

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2020/2635(RSP)]



Yhteiskeskustelu - Seuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt

 

10.30 - 11.45     Ensimmäinen äänestys
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40 À • Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle
edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää
huippukokousta

Mietintö: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle
edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää
huippukokousta

[2019/2209(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

19 À • Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle
edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen

Mietintö: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle
edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen

[2019/2210(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

63 • Lopulliset äänestykset

17 À - Suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta
kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten

Mietintö: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

[2020/2023(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

Kansainvälisen kaupan valiokunta

10 À - Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi

Päätöslauselmaesitykset

B9-0170/2020, B9-0179/2020

[2020/2657(RSP)]

65 • Äänestykset tarkistuksista

45 À - Kilpailupolitiikka – vuosikertomus 2019

Mietintö: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

[2019/2131(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta



14.15      Tulosten ilmoittaminen

 

14.30 - 15.45     Toinen äänestys

 

14.30 - 16.30     Keskustelut

 

18.15      Tulosten ilmoittaminen

 

18.30 - 19.45     Kolmas äänestys
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66 • Äänestykset tarkistuksista

121 • Pankkiunioni – vuosikertomus 2019

Mietintö: Pedro Marques (A9-0026/2020)
Mietintö pankkiunionista – vuosikertomus 2019
[2019/2130(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta

123 • Suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III

Mietintö: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Mietintö vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III –
Komissio
[2019/2213(BUD)]
Budjettivaliokunta

6 À • Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen

Suulliset kysymykset

Juan Fernando López Aguilar (O-000037/2020 - B9-0010/20)
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Neuvosto
Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen

Juan Fernando López Aguilar (O-000038/2020 - B9-0011/20)
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Komissio
Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen

[2020/2640(RSP)]

3 À • Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2020/2664(RSP)]

84 • Lopulliset äänestykset

7 À • EU:n vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen

Päätöslauselmaesitykset

[2019/2975(RSP)]
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42 À«««I • Asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttaminen covid-19-pandemian
vuoksi tehtävien mukautusten osalta

Mietintö: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o
575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta covid-19-pandemian vuoksi tehtävien
mukautusten osalta

[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

45 À • Kilpailupolitiikka – vuosikertomus 2019

Mietintö: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

Mietintö kilpailupolitiikasta – vuosikertomus 2019

[2019/2131(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

88 À • Veroasioita käsittelevän alivaliokunnan asettaminen

[2020/2681(RSO)]

Työjärjestyksen 206 ja 212 artiklan nojalla annettu päätösehdotus

87 À • Syöväntorjuntaa käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan,
jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely

[2020/2682(RSO)]

Työjärjestyksen 207 artiklan nojalla annettu päätösehdotus

86 À • Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin
ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja
sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely

[2020/2683(RSO)]

Työjärjestyksen 207 artiklan nojalla annettu päätösehdotus

85 À • Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja
sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely

[2020/2684(RSO)]

Työjärjestyksen 207 artiklan nojalla annettu päätösehdotus

72 • Äänestykset tarkistuksista

128 • Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin - Tšekin tasavallan pääministeriä koskevan
tutkimuksen uudelleenaloittaminen EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten
eturistiriitojen johdosta

19 À - Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020
huippukokouksen jälkeen

Mietintö: Tonino Picula (A9-0091/2020)

[2019/2210(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

118 • Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin – Matkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen
jälkeen



22.15      Tulosten ilmoittaminen
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Perjantai 19. kesäkuuta 2020

 

 

09.00 - 10.15     Ensimmäinen äänestys
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09.00 - 10.15 Ensimmäinen äänestys

09.15 - 11.00 Keskustelu

13.30 Tulosten ilmoittaminen

13.45 - 15.00 Toinen äänestys

17.30 Tulosten ilmoittaminen

17.45 - 19.00 Kolmas äänestys

21.30 Tulosten ilmoittaminen

77 • Lopullinen äänestys

103 À • Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä unionin oikeuden rikkomisesta
ja unionin oikeutta sovellettaessa tapahtuneesta hallinnollisesta epäkohdasta eläinten
suojelun yhteydessä unionissa ja sen ulkopuolella tapahtuvan kuljetuksen aikana ja
sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely

[2020/2690(RSO)]

Työjärjestyksen 208 nojalla annettu päätösehdotus

75 • Äänestykset tarkistuksista

16 À« - Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian
vuoksi

Mietintö:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)

50 À«««I - Poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena
(asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen)

Mietintö: Norbert Lins

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)

55 À«««I - Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat
väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi

Mietintö: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)

119 • Ensimmäinen sarja tarkistuksia päätöslauselmaesityksiin - Rasisminvastaiset
mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta



09.15 - 11.00     Keskustelu

 

13.30      Tulosten ilmoittaminen

 

13.45 - 15.00     Toinen äänestys

 

17.30      Tulosten ilmoittaminen

 

17.45 - 19.00     Kolmas äänestys

13 13Perjantai 19. kesäkuuta 2020
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102 • Maananastus ja metsänhävitys Amazoniassa

Komission julkilausuma

[2020/2689(RSP)]

113 • Äänestykset tarkistuksista

124 • Toinen sarja tarkistuksia päätöslauselmaesityksiin - Rasisminvastaiset mielenosoitukset George
Floydin kuoleman johdosta

125 • Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin - Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen
turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa

126 • Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen
kesäkuussa
2020 pidettävää huippukokousta

Mietintö: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
[2019/2209(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta

110 • Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin - Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen
jälkeen

111 • Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin - Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-
19-kriisin yhteydessä

80 • Lopulliset äänestykset

89 À - Tšekin tasavallan pääministeriä koskevan tutkimuksen uudelleenaloittaminen EU:n varojen
väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta

Päätöslauselmaesitykset

B9-0192/2020

[2019/2987(RSP)]

(Keskustelu: 15/01/2020)

44 À - Pankkiunioni – vuosikertomus 2019

Mietintö: Pedro Marques (A9-0026/2020)

Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2019

[2019/2130(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
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33 À - Suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III

Mietintö: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Mietintö vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III –
Komissio

[2019/2213(BUD)]

Budjettivaliokunta

40 À - Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen
kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta

Mietintö: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

[2019/2209(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

19 À - Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020
huippukokouksen jälkeen

Mietintö: Tonino Picula (A9-0091/2020)

[2019/2210(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

4 À - Matkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen

Päätöslauselmaesitykset

RC B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020,
B9-0182/2020, B9-0184/2020

[2020/2649(RSP)]

16 À« - Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian
vuoksi

Mietintö:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)

50 À«««I - Poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena
(asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen)

Mietintö: Norbert Lins

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)

55 À«««I - Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat
väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi

Mietintö: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)



 

21.30      Tulosten ilmoittaminen
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90 À - Rasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta

Päätöslauselmaesitykset

B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020

[2020/2685(RSP)]

5 À - Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve
puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa

Päätöslauselmaesitykset

RC B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020,
B9-0181/2020, B9-0193/2020

[2020/2665(RSP)]

6 À - Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen

Päätöslauselmaesitykset

B9-0165/2020

[2020/2640(RSP)]

3 À - Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä

Päätöslauselmaesitykset

B9-0172/2020

[2020/2664(RSP)]



 

 
Puheajat (työjärjestyksen 171 artikla) 

Määräajat

16 16

653.260/OJ 653.260/OJ



Puheajat (työjärjestyksen 171 artikla)

 
 

Keskiviikko 17. kesäkuuta 2020

 

15.15 - 18.00

 

19.00 - 21.00

 

 

Torstai 18. kesäkuuta 2020

 

09.15 - 11.30

 

14.30 - 16.30

 

17 17Puheajat (työjärjestyksen 171 artikla)

653.260/OJ 653.260/OJ

Neuvosto (vastauksineen) :15'

Komissio (vastauksineen) :15'

Esittelijä (2 x 6') :12'

Valmistelija (9 x 1') :9'

Jäsenet :75'

PPE : 17' 30, S&D : 14' 30, Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, NI : 4' 30

Neuvosto (vastauksineen) :20'

Komissio (vastauksineen) :30'

Jäsenet :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'

Neuvosto (vastauksineen) :5'

Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen) :20'

Komissio (vastauksineen) :5'

Esittelijät (2 x 2') :4'

Poliittiset ryhmät :60'

PPE : 13' 30, S&D : 11', Renew : 8', ID : 7', Verts/ALE : 6', ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 4'

Neuvosto (vastauksineen) :15'

Komissio (vastauksineen) :15'

Laatija (valiokunta) :5'

Jäsenet :60'

PPE : 13' 30, S&D : 11', Renew : 8', ID : 7', Verts/ALE : 6', ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 4'



Perjantai 19. kesäkuuta 2020

 

09.15 - 11.00

 

18 18Puheajat (työjärjestyksen 171 artikla)
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Komissio (vastauksineen) :10'

Jäsenet :75'

PPE : 17' 30, S&D : 14' 30, Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, NI : 4' 30



Määräajat

 
 

Keskiviikko 17. kesäkuuta 2020

 

19 19Määräajat

653.260/OJ 653.260/OJ

90 À • Rasisminvastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta - Neuvoston ja komission
julkilausumat

- Päätöslauselmaesitykset Tiistai 16. kesäkuuta klo 13.00

- Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset
päätöslauselmaesitykset

Keskiviikko 17. kesäkuuta klo 13.00

- Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin Keskiviikko 17. kesäkuuta klo 14.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Keskiviikko 17. kesäkuuta klo 17.00

17 À • Suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta
kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten  - Mietintö: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

- Tarkistukset Tiistai 16. kesäkuuta klo 13.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Tiistai 16. kesäkuuta klo 19.00

107 À • Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian
vuoksi

- Tarkistukset Keskiviikko 17. kesäkuuta klo 19.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Torstai 18. kesäkuuta klo 12.00

108 À • Poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena
(asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen)

- Tarkistukset Keskiviikko 17. kesäkuuta klo 19.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Torstai 18. kesäkuuta klo 12.00

109 À • Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat
väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi

- Tarkistukset Keskiviikko 17. kesäkuuta klo 19.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Torstai 18. kesäkuuta klo 12.00

69 À • PIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020) - Suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin
yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten

- Tarkistukset Tiistai 16. kesäkuuta klo 13.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Tiistai 16. kesäkuuta klo 19.00

10 À • Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi - Neuvoston ja komission julkilausumat

- Päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 10. kesäkuuta klo 13.00

- Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset
päätöslauselmaesitykset

Maanantai 15. kesäkuuta klo 19.00

- Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin Maanantai 15. kesäkuuta klo 20.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Tiistai 16. kesäkuuta klo 16.00

4 À • Matkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen - Komission julkilausuma

- Päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 10. kesäkuuta klo 13.00

- Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset
päätöslauselmaesitykset

Maanantai 15. kesäkuuta klo 19.00

- Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin Maanantai 15. kesäkuuta klo 20.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Tiistai 16. kesäkuuta klo 16.00



Torstai 18. kesäkuuta 2020

 

20 20Määräajat

653.260/OJ 653.260/OJ

5 À • Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa
Hongkongin laajaa autonomiaa - Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma

- Päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 10. kesäkuuta klo 13.00

- Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset
päätöslauselmaesitykset

Maanantai 15. kesäkuuta klo 19.00

- Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin Maanantai 15. kesäkuuta klo 20.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Tiistai 16. kesäkuuta klo 16.00

40 À • Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa
2020 pidettävää huippukokousta  - Mietintö: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

- Tarkistukset Keskiviikko 10. kesäkuuta klo 13.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Maanantai 15. kesäkuuta klo 19.00

19 À • Euroopan parlamentin suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020
huippukokouksen jälkeen  - Mietintö: Tonino Picula (A9-0091/2020)

- Tarkistukset Keskiviikko 10. kesäkuuta klo 13.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Maanantai 15. kesäkuuta klo 19.00

6 À • Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen - Suulliset kysymykset (O-000037/2020
- B9-0010/20)  (O-000038/2020 - B9-0011/20)

- Päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 10. kesäkuuta klo 13.00

- Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset
päätöslauselmaesitykset

Maanantai 15. kesäkuuta klo 19.00

- Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin Maanantai 15. kesäkuuta klo 20.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Tiistai 16. kesäkuuta klo 16.00

3 À • Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä - Neuvoston ja komission
julkilausumat

- Päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 10. kesäkuuta klo 13.00

- Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset
päätöslauselmaesitykset

Maanantai 15. kesäkuuta klo 19.00

- Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin Maanantai 15. kesäkuuta klo 20.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Tiistai 16. kesäkuuta klo 16.00

7 À • EU:n vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen - Päätöslauselmaesitykset

- Päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 10. kesäkuuta klo 13.00

- Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset
päätöslauselmaesitykset

Maanantai 15. kesäkuuta klo 19.00

- Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin Maanantai 15. kesäkuuta klo 20.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Tiistai 16. kesäkuuta klo 16.00

42 À • Asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttaminen covid-19-pandemian vuoksi tehtävien
mukautusten osalta   - Mietintö: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

- Tarkistukset; hylkääminen Keskiviikko 10. kesäkuuta klo 13.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Maanantai 15. kesäkuuta klo 19.00

45 À • Kilpailupolitiikka – vuosikertomus 2019  - Mietintö: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

- Tarkistukset Keskiviikko 10. kesäkuuta klo 13.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Maanantai 15. kesäkuuta klo 19.00



 

Perjantai 19. kesäkuuta 2020
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88 À • Veroasioita käsittelevän alivaliokunnan asettaminen

- Tarkistukset Maanantai 15. kesäkuuta klo 13.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Maanantai 15. kesäkuuta klo 19.00

87 À • Syöväntorjuntaa käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja
toimikauden keston määrittely

- Tarkistukset Maanantai 15. kesäkuuta klo 13.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Maanantai 15. kesäkuuta klo 19.00

86 À • Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää
disinformaatiota käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja
toimikauden keston määrittely

- Tarkistukset Maanantai 15. kesäkuuta klo 13.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Maanantai 15. kesäkuuta klo 19.00

85 À • Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan,
jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely

- Tarkistukset Maanantai 15. kesäkuuta klo 13.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Maanantai 15. kesäkuuta klo 19.00

103 À • Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta
sovellettaessa tapahtuneesta hallinnollisesta epäkohdasta eläinten suojelun yhteydessä unionissa ja sen
ulkopuolella tapahtuvan kuljetuksen aikana ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston
määrittely

- Tarkistukset Maanantai 15. kesäkuuta klo 13.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Maanantai 15. kesäkuuta klo 19.00

16 À • Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian
vuoksi  - Mietintö:

- Tarkistukset Keskiviikko 17. kesäkuuta klo 19.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Torstai 18. kesäkuuta klo 12.00

50 À • Poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena
(asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen)  - Mietintö: Norbert Lins

- Tarkistukset; hylkääminen Keskiviikko 17. kesäkuuta klo 19.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Torstai 18. kesäkuuta klo 12.00

55 À • Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat
väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi  - Mietintö: Loránt Vincze

- Tarkistukset Keskiviikko 17. kesäkuuta klo 19.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Torstai 18. kesäkuuta klo 12.00

89 À • Tšekin tasavallan pääministeriä koskevan tutkimuksen uudelleenaloittaminen EU:n varojen
väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta - Päätöslauselmaesitykset

- Päätöslauselmaesitykset Maanantai 15. kesäkuuta klo 13.00

- Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset
päätöslauselmaesitykset

Tiistai 16. kesäkuuta klo 13.00

- Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin Tiistai 16. kesäkuuta klo 14.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Tiistai 16. kesäkuuta klo 19.00



22 22Määräajat

653.260/OJ 653.260/OJ

44 À • Pankkiunioni – vuosikertomus 2019  - Mietintö: Pedro Marques (A9-0026/2020)

- Tarkistukset Keskiviikko 10. kesäkuuta klo 13.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Maanantai 15. kesäkuuta klo 19.00

33 À • Suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III  - Mietintö: Pierre Larrouturou
(A9-0110/2020)

- Tarkistukset Keskiviikko 10. kesäkuuta klo 13.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Maanantai 15. kesäkuuta klo 19.00

16 À • Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla: tiettyjen määräaikojen lykkääminen covid-19-pandemian
vuoksi  - Mietintö:

- Tarkistukset Keskiviikko 17. kesäkuuta klo 19.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Torstai 18. kesäkuuta klo 12.00

50 À • Poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta covid-19-epidemian vastatoimena
(asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen)  - Mietintö: Norbert Lins

- Tarkistukset; hylkääminen Keskiviikko 17. kesäkuuta klo 19.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Torstai 18. kesäkuuta klo 12.00

55 À • Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat
väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi  - Mietintö: Loránt Vincze

- Tarkistukset Keskiviikko 17. kesäkuuta klo 19.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Torstai 18. kesäkuuta klo 12.00
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