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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



Yhteenveto

Yhteenveto

694.627/OJ 694.627/OJ

Keskiviikko 23. kesäkuuta 2021 1

15.00 - 20.00 Keskustelut 1

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys 1

Yhteiskeskustelu - Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu ja Maltan julistuksen uudistaminen 1

Eurooppa-neuvoston 24.−25. kesäkuuta 2021 pidettävän kokouksen valmistelu - Neuvoston ja komission
julkilausumat 1

Maltan julistuksen uudistaminen ja tehokkaan solidaarisuusmekanismin käyttö - Neuvoston ja komission
julkilausumat 1

EU:n ja Sveitsin suhteiden tulevaisuus - Komission julkilausuma 1

Yhteiskeskustelu - Yhteiset säännökset ja koheesiopolitiikka 1

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen
siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevat yhteiset säännökset ja
varainhoitosäännöt sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden
rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat varainhoitosäännöt
2021–2027  - Suositus toiseen käsittelyyn: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0206/2021) 1

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja koheesiorahasto 2021–2027  - Suositus toiseen käsittelyyn:
Andrea Cozzolino (A9-0204/2021) 2

Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset 2021–2027  - Suositus toiseen käsittelyyn: Pascal Arimont
(A9-0205/2021) 2

Komission oikeusvaltiokertomus 2020  - Mietintö: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021) 2

Bosnia ja Hertsegovinaa koskevat vuosien 2019 ja 2020 kertomukset  - Mietintö: Paulo Rangel
(A9-0185/2021) 2

17.00 - 18.15 Äänestykset 2

Huomautus: äänestykset jaetaan useampaan osaan tarkistusten määrän perusteella 2

Äänestys työjärjestyksen 197 artiklan mukaisesta esityksestä 2

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet EU:ssa naisten terveyden osalta 2

Äänestys alustavasta sopimuksesta 2

Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavat säilyttämis- ja
täytäntöönpanotoimenpiteet  - Mietintö: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020) 3

Kertaäänestykset 3

Rajatylittävät maksut unionissa (kodifikaatio)  - Mietintö: Karen Melchior (A9-0202/2021) 3

Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot  - Mietintö:
Paulo Rangel 3

EU:n ja Thaimaan sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien
myönnytysten muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi  - Mietintö:
Heidi Hautala (A9-0180/2021) 3

EU:n ja Indonesian sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien
myönnytysten muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi  - Suositus:
Heidi Hautala (A9-0182/2021) 3

EU:n ja Argentiinan sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien
myönnytysten muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi  - Suositus:
Jordi Cañas (A9-0175/2021) 3

Mustanmeren kalastusalan haasteet ja mahdollisuudet  - Mietintö: Ivo Hristov (A9-0170/2021) 4

EU:n kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun rooli käsiteltäessä covid-19-pandemian seurauksia  -
Mietintö: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021) 4

Äänestykset tarkistuksista 4

Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallinen valvonta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia
koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi 4



Yhteenveto

694.627/OJ 694.627/OJ

20.30  Tulosten ilmoittaminen 4

20.30 - 23.00 Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen) 4

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet EU:ssa naisten terveyden osalta  - Mietintö: Predrag Fred
Matić (A9-0169/2021) 4

Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys  - Mietintö: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021) 4

Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 25-vuotistapahtuma (ICPD25) (Nairobin huippukokous) -
Suullinen kysymys (O-000020/2021 - B9-0018/21)  (O-000021/2021 - B9-0019/21) 4

Seuraavan mietinnön lyhyt esittely: 5

Euroopan unionin sääntelyn tila sekä toissijaisuus ja suhteellisuus – mietintö paremmasta lainsäädännöstä
vuosina 2017, 2018 ja 2019  - Mietintö: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021) 5

Torstai 24. kesäkuuta 2021 6

08.30 - 11.30 Keskustelut 6

Eurooppalainen ilmastolaki  - Mietintö: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 6

09.30 - 10.45 Ensimmäiset äänestykset 6

Äänestys alustavasta sopimuksesta 6

Eurooppalainen ilmastolaki  - Mietintö: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 6

Kertaäänestys 6

Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys  - Mietintö: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021) 6

Äänestykset tarkistuksista 6

***II NOVAKOV, KREHL (REGI 15/06) - Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto
plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja
rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä 2021–2027 6

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja koheesiorahasto 2021–2027 6

Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset 2021–2027 7

Komission oikeusvaltiokertomus 2020 7

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet EU:ssa naisten terveyden osalta 7

Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 25-vuotistapahtuma (ICPD25) (Nairobin huippukokous) 7

Euroopan unionin sääntelyn tila sekä toissijaisuus ja suhteellisuus – mietintö paremmasta lainsäädännöstä
vuosina 2017, 2018 ja 2019 7

Bosnia ja Hertsegovinaa koskevat vuosien 2019 ja 2020 kertomukset 7

11.30 - 12.00 Juhlaistunto 7

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin António Guterresin puhe 7

12.00 - 14.00 Keskustelut 7

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukainen julkisen sektorin lainajärjestely  - Mietintö: Johan Van
Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020) 7

Tarve saattaa nimittämismenettelyt kiireellisesti päätökseen Euroopan syyttäjänviraston täyden
toimintavalmiuden mahdollistamiseksi - Neuvoston ja komission julkilausumat 7

13.00  Tulosten ilmoittaminen 8

14.30 - 15.45 Toiset äänestykset 8

Äänestys alustavasta sopimuksesta 8

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukainen julkisen sektorin lainajärjestely  - Mietintö: Johan Van
Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020) 8

Lopulliset äänestykset 8
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Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallinen valvonta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia
koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi  - Mietintö: Pascal Canfin (A9-0195/2021) 8

Komission oikeusvaltiokertomus 2020  - Mietintö: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021) 8

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet EU:ssa naisten terveyden osalta  - Mietintö: Predrag Fred
Matić (A9-0169/2021) 8

Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 25-vuotistapahtuma (ICPD25) (Nairobin huippukokous) -
Päätöslauselmaesitykset 8

Euroopan unionin sääntelyn tila sekä toissijaisuus ja suhteellisuus – mietintö paremmasta lainsäädännöstä
vuosina 2017, 2018 ja 2019  - Mietintö: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021) 8

Bosnia ja Hertsegovinaa koskevat vuosien 2019 ja 2020 kertomukset  - Mietintö: Paulo Rangel
(A9-0185/2021) 8

18.15  Tulosten ilmoittaminen 9

Puheajat (työjärjestyksen 171 artikla) 11

Määräajat 12



Keskiviikko 23. kesäkuuta 2021

 

 

15.00 - 20.00     Keskustelut

 
Yhteiskeskustelu - Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu ja Maltan julistuksen

uudistaminen

 
Yhteiskeskustelu päättyy

 
Yhteiskeskustelu - Yhteiset säännökset ja koheesiopolitiikka
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15.00 - 20.00 Keskustelut

17.00 - 18.15 Äänestykset

20.30 Tulosten ilmoittaminen

20.30 - 23.00 Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

44 • Eurooppa-neuvoston 24.−25. kesäkuuta 2021 pidettävän kokouksen valmistelu

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2719(RSP)]

67 • Maltan julistuksen uudistaminen ja tehokkaan solidaarisuusmekanismin käyttö

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2755(RSP)]

53 • EU:n ja Sveitsin suhteiden tulevaisuus

Komission julkilausuma

[2021/2740(RSP)]

50 À«««II • Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa,
koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-,
kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevat yhteiset säännökset ja
varainhoitosäännöt sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa,
sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan
rahoitusvälinettä koskevat varainhoitosäännöt 2021–2027

Suositus toiseen käsittelyyn: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0206/2021)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan aluekehitysrahastoa,
Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän
rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevista yhteisistä
säännöksistä ja varainhoitosäännöistä sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja
viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista varainhoitosäännöistä

[06674/1/2021 - C9-0193/2021 - 2018/0196(COD)]

Aluekehitysvaliokunta



 
Yhteiskeskustelu päättyy

 

17.00 - 18.15     Äänestykset
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49 À«««II • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja koheesiorahasto 2021–2027

Suositus toiseen käsittelyyn: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja
koheesiorahastosta

[06168/1/2021 - C9-0194/2021 - 2018/0197(COD)]

Aluekehitysvaliokunta

48 À«««II • Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset
2021–2027

Suositus toiseen käsittelyyn: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja
ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta
(Interreg) koskevista erityissäännöksistä

[05488/1/2021 - C9-0192/2021 - 2018/0199(COD)]

Aluekehitysvaliokunta

61 À • Komission oikeusvaltiokertomus 2020

Mietintö: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Mietintö komission oikeusvaltiokertomuksesta 2020

[2021/2025(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

59 À • Bosnia ja Hertsegovinaa koskevat vuosien 2019 ja 2020 kertomukset

Mietintö: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

Mietintö Bosnia ja Hertsegovinaa koskevista vuosien 2019 ja 2020 komission
kertomuksista

[2019/2171(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

40 • Huomautus: äänestykset jaetaan useampaan osaan tarkistusten määrän perusteella

87 • Äänestys työjärjestyksen 197 artiklan mukaisesta esityksestä

88 • Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet EU:ssa naisten terveyden osalta

Mietintö: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
[2020/2215(INI)]
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

69 • Äänestys alustavasta sopimuksesta
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30 À«««I - Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavat säilyttämis- ja
täytäntöönpanotoimenpiteet

Mietintö: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön
(NAFO) sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisesta 20
päivänä toukokuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2019/833
muuttamisesta

[COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)]

Kalatalousvaliokunta

70 • Kertaäänestykset

33 «««I - Rajatylittävät maksut unionissa (kodifikaatio)

Mietintö: Karen Melchior (A9-0202/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä maksuista unionissa
(kodifikaatio)

[COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

36 ««« - Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot

Mietintö: Paulo Rangel

[2019/0900(APP)]

14 ««« - EU:n ja Thaimaan sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien
myönnytysten muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi

Mietintö: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin
liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi
koskevan unionin ja Thaimaan kuningaskunnan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994
yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXVIII artiklan nojalla tehdyn sopimuksen tekemisestä

[05444/2021 - C9-0171/2021 - 2021/0003(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

11 ««« - EU:n ja Indonesian sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien
myönnytysten muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi

Suositus: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin
liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi
koskevan Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994
yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä
unionin puolesta

[06505/2021 - C9-0181/2021 - 2021/0044(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

31 ««« - EU:n ja Argentiinan sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien
myönnytysten muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi

Suositus: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin
liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi
koskevan unionin ja Argentiinan tasavallan välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta
Euroopan unionin puolesta

[06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta



 

20.30      Tulosten ilmoittaminen

 

20.30 - 23.00     Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)
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62 - Mustanmeren kalastusalan haasteet ja mahdollisuudet

Mietintö: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

Mietintö Mustanmeren kalastusalan haasteista ja mahdollisuuksista

[2019/2159(INI)]

Kalatalousvaliokunta

52 À - EU:n kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun rooli käsiteltäessä covid-19-pandemian seurauksia

Mietintö: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

Mietintö EU:n kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun roolista käsiteltäessä covid-19-pandemian
seurauksia

[2020/2118(INI)]

Kehitysvaliokunta

71 • Äänestykset tarkistuksista

86 • Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallinen valvonta mikrobilääkkeiden tiettyjä
käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi

Mietintö: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
[2021/0055(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

20 À • Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet EU:ssa naisten terveyden osalta

Mietintö: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Mietintö seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tilanteesta EU:ssa naisten
terveyden osalta

[2020/2215(INI)]

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

43 « • Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys

Mietintö: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen
perustamisesta

[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

54 À • Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 25-vuotistapahtuma (ICPD25)
(Nairobin huippukokous)

Suullinen kysymys

Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000020/2021 - B9-0018/21)
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Kehitysvaliokunta
Neuvosto
Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 25-vuotistapahtuma (ICPD25) – Nairobin huippukokous

Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000021/2021 - B9-0019/21)
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Kehitysvaliokunta
Komissio
Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 25-vuotistapahtuma (ICPD25) – Nairobin huippukokous

[2019/2850(RSP)]



Seuraavan mietinnön lyhyt esittely:

5 5Keskiviikko 23. kesäkuuta 2021

694.627/OJ 694.627/OJ

64 À • Euroopan unionin sääntelyn tila sekä toissijaisuus ja suhteellisuus – mietintö
paremmasta lainsäädännöstä vuosina 2017, 2018 ja 2019

Mietintö: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Mietintö Euroopan unionin sääntelyn tilasta sekä toissijaisuudesta ja
suhteellisuudesta – mietintö paremmasta lainsäädännöstä vuosina 2017, 2018 ja
2019

[2020/2262(INI)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta



Torstai 24. kesäkuuta 2021

 

 

08.30 - 11.30     Keskustelut

 

09.30 - 10.45     Ensimmäiset äänestykset
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08.30 - 11.30 Keskustelut

09.30 - 10.45 Ensimmäiset äänestykset

11.30 - 12.00 Juhlaistunto

12.00 - 14.00 Keskustelut

13.00 Tulosten ilmoittaminen

14.30 - 15.45 Toiset äänestykset

18.15 Tulosten ilmoittaminen

26 À«««I • Eurooppalainen ilmastolaki

Mietintö: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999
muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

(Keskustelu: 06/10/2020, äänestys: 07/10/2020)

74 • Äänestys alustavasta sopimuksesta

26 À«««I - Eurooppalainen ilmastolaki

Mietintö: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

(Keskustelu: 06/10/2020, äänestys: 07/10/2020)

75 • Kertaäänestys

43 « - Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys

Mietintö: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

76 • Äänestykset tarkistuksista

77 • ***II NOVAKOV, KREHL (REGI 15/06) - Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto
plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä
ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa
ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä 2021–2027

78 • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja koheesiorahasto 2021–2027

Suositus toiseen käsittelyyn: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)
[2018/0197(COD)]
Aluekehitysvaliokunta



 

11.30 - 12.00     Juhlaistunto

 

12.00 - 14.00     Keskustelut
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79 • Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen
yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset 2021–2027

Suositus toiseen käsittelyyn: Pascal Arimont (A9-0205/2021)
[2018/0199(COD)]
Aluekehitysvaliokunta

80 • Komission oikeusvaltiokertomus 2020

Mietintö: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)
[2021/2025(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

81 • Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet EU:ssa naisten terveyden osalta

Mietintö: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
[2020/2215(INI)]
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

82 • Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 25-vuotistapahtuma (ICPD25) (Nairobin
huippukokous)

Päätöslauselmaesitykset
[2019/2850(RSP)]

83 • Euroopan unionin sääntelyn tila sekä toissijaisuus ja suhteellisuus – mietintö paremmasta
lainsäädännöstä vuosina 2017, 2018 ja 2019

Mietintö: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)
[2020/2262(INI)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta

84 • Bosnia ja Hertsegovinaa koskevat vuosien 2019 ja 2020 kertomukset

Mietintö: Paulo Rangel (A9-0185/2021)
[2019/2171(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta

85 • Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin António Guterresin puhe

27 À«««I • Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukainen julkisen sektorin
lainajärjestely

Mietintö: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen
siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Budjettivaliokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

55 • Tarve saattaa nimittämismenettelyt kiireellisesti päätökseen Euroopan
syyttäjänviraston täyden toimintavalmiuden mahdollistamiseksi

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2751(RSP)]



13.00      Tulosten ilmoittaminen

 

14.30 - 15.45     Toiset äänestykset
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89 • Äänestys alustavasta sopimuksesta

27 À«««I - Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukainen julkisen sektorin lainajärjestely

Mietintö: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Budjettivaliokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

72 • Lopulliset äänestykset

37 À«««I - Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallinen valvonta mikrobilääkkeiden tiettyjä
käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi

Mietintö: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/625
muuttamisesta kolmansista maista unioniin vietävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallisen
valvonnan osalta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen
varmistamiseksi

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

61 À - Komission oikeusvaltiokertomus 2020

Mietintö: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

[2021/2025(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

20 À - Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet EU:ssa naisten terveyden osalta

Mietintö: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

[2020/2215(INI)]

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

54 À - Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 25-vuotistapahtuma (ICPD25) (Nairobin
huippukokous)

Päätöslauselmaesitykset

B9-0126/2020, B9-0365/2021, B9-0366/2021

[2019/2850(RSP)]

64 À - Euroopan unionin sääntelyn tila sekä toissijaisuus ja suhteellisuus – mietintö paremmasta
lainsäädännöstä vuosina 2017, 2018 ja 2019

Mietintö: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

[2020/2262(INI)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

59 À - Bosnia ja Hertsegovinaa koskevat vuosien 2019 ja 2020 kertomukset

Mietintö: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

[2019/2171(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta



18.15      Tulosten ilmoittaminen
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Puheajat (työjärjestyksen 171 artikla) 

Määräajat
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Puheajat (työjärjestyksen 171 artikla)

 
 

Keskiviikko 23. kesäkuuta 2021

 

15.00 - 20.00

 

20.30 - 23.00

 

 

Torstai 24. kesäkuuta 2021

 

08.30 - 11.30

 

12.00 - 14.00
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Neuvosto (vastauksineen) :15'

Komissio (vastauksineen) :40'

Esittelijät (6 x 6') :36'

Valmistelija (4 x 1') :4'

Jäsenet :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11', The Left : 8', NI : 8'

Neuvosto (vastauksineen) :5'

Komissio (vastauksineen) :20'

Esittelijät (2 x 6') :12'

Valmistelija :1'

Laatijat (valiokunnat) :5'

Esittelijät (työjärjestyksen 160 artikla) :4'

Jäsenet :60'

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

Neuvosto (vastauksineen) :5'

Komissio (vastauksineen) :5'

Esittelijät :6'

Valmistelijat (4 x 1') :4'

Jäsenet :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11', The Left : 8', NI : 8'

Neuvosto (vastauksineen) :10'

Komissio (vastauksineen) :15'

Esittelijät (2 x 6') :12'

Valmistelijat (3 x 1') :3'

Jäsenet :45'

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



Määräajat
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50 À • Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen
siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevat yhteiset säännökset ja
varainhoitosäännöt sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden
rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat varainhoitosäännöt
2021–2027  - Suositus toiseen käsittelyyn: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0206/2021)

- Tarkistukset; hylkääminen Keskiviikko 16. kesäkuuta klo 13.00

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

49 À • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja koheesiorahasto 2021–2027  - Suositus toiseen käsittelyyn:
Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

- Tarkistukset; hylkääminen Keskiviikko 16. kesäkuuta klo 13.00

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

48 À • Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö
-tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset 2021–2027  - Suositus toiseen käsittelyyn: Pascal Arimont
(A9-0205/2021)

- Tarkistukset; hylkääminen Keskiviikko 16. kesäkuuta klo 13.00

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

61 À • Komission oikeusvaltiokertomus 2020  - Mietintö: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

- Esittelijän tai vähintään 71 jäsenen jättämät tarkistukset;
vaihtoehtoiset päätöslauselmaesitykset

Keskiviikko 16. kesäkuuta klo 13.00

- Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesitykset Torstai 17. kesäkuuta klo 12.00

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

59 À • Bosnia ja Hertsegovinaa koskevat vuosien 2019 ja 2020 kertomukset  - Mietintö: Paulo Rangel
(A9-0185/2021)

- Tarkistukset Keskiviikko 16. kesäkuuta klo 13.00

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

30 À • Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavat säilyttämis- ja
täytäntöönpanotoimenpiteet  - Mietintö: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

- Tarkistukset; hylkääminen Keskiviikko 16. kesäkuuta klo 13.00

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

52 À • EU:n kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun rooli käsiteltäessä covid-19-pandemian seurauksia  -
Mietintö: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

- Esittelijän tai vähintään 71 jäsenen jättämät tarkistukset, vaihtoehtoiset
päätöslauselmaesitykset

Keskiviikko 16. kesäkuuta klo 13.00

- Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesitykset Torstai 17. kesäkuuta klo 12.00

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

20 À • Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet EU:ssa naisten terveyden osalta  - Mietintö: Predrag Fred
Matić (A9-0169/2021)

- Esittelijän tai vähintään 71 jäsenen jättämät tarkistukset, vaihtoehtoiset
päätöslauselmaesitykset

Maanantai 21. kesäkuuta klo 12.00

- Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesitykset Maanantai 21. kesäkuuta klo 17.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Tiistai 22. kesäkuuta klo 12.00



 

Torstai 24. kesäkuuta 2021
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54 À • Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 25-vuotistapahtuma (ICPD25) (Nairobin huippukokous) -
Suullinen kysymys (O-000020/2021 - B9-0018/21)  (O-000021/2021 - B9-0019/21)

- Päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 16. kesäkuuta klo 12.00

- Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset
päätöslauselmaesitykset

Maanantai 21. kesäkuuta klo 12.00

- Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin Maanantai 21. kesäkuuta klo 13.00

- Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja
nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

Tiistai 22. kesäkuuta klo 12.00

64 À • Euroopan unionin sääntelyn tila sekä toissijaisuus ja suhteellisuus – mietintö paremmasta
lainsäädännöstä vuosina 2017, 2018 ja 2019  - Mietintö: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

- Tarkistukset Keskiviikko 16. kesäkuuta klo 13.00

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

26 À • Eurooppalainen ilmastolaki  - Mietintö: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Tarkistukset; hylkääminen Keskiviikko 16. kesäkuuta klo 13.00

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

27 À • Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukainen julkisen sektorin lainajärjestely  - Mietintö: Johan
Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

- Tarkistukset; hylkääminen Keskiviikko 16. kesäkuuta klo 13.00

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

37 À • Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallinen valvonta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia
koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi  - Mietintö: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

- Tarkistukset; hylkääminen Maanantai 21. kesäkuuta klo 12.00

- Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt Tiistai 22. kesäkuuta klo 12.00
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