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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 - 11.50 Keskustelut

12.00 - 14.00 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

15.00 - 23.00 Keskustelut

56 • Monivuotista rahoituskehystä käsittelevän, 20. helmikuuta 2020 järjestettävän
ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2020/2538(RSP)]

14 ««« - EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus

Suositus: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

12 À - EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)

Mietintö: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

13 ««« - EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus

Suositus: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

24 À - EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma)

Mietintö: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

66 À - Työjärjestyksen 111 artiklan mukainen vastalause: unionin luettelo yhteistä etua koskevista
hankkeista

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: lyijy ja lyijy-yhdisteet

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]
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18 À - EU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa

Päätöslauselmaesitykset

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Keskustelu: 18/12/2019)

45 À - Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan
liikkuvuuden varmistaminen

Päätöslauselmaesitykset

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

60 À - Ehdotus valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja
Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

Päätöslauselmaesitykset

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Euroopan keskuspankki - vuosikertomus 2018

Mietintö: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

16 À - Lemmikkieläinten laiton kauppa EU:ssa

Päätöslauselmaesitys

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Sosiaalinen Eurooppa digitaalisessa maailmassa

Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 162 artikla)

[2020/2550(RSP)]

34 • Euroopan sukupuolistrategia

Komission julkilausuma

[2020/2515(RSP)]

26 À • EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa
varten

Suullinen kysymys

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Neuvosto
EU:n painopisteet YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 64. istuntoa varten

[2019/2967(RSP)]



3 3Keskiviikko 12. helmikuuta 2020

647.408/OJ 647.408/OJ

25 À«««I • False and Authentic Documents Online -järjestelmä (FADO)

Mietintö: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta
raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

64 • EU:n rahanpesuntorjunnan tilanne Luanda Leaks -tapauksen valossa

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2020/2562(RSP)]

35 • Pakolaisten humanitaarinen tilanne EU:n ulkorajoilla

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2020/2523(RSP)]

49 • Internetin parantaminen lasten näkökulmasta

Komission julkilausuma

[2020/2547(RSP)]

72 • Koronaviruksen leviäminen

Komission julkilausuma

[2020/2565(RSP)]
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