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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 Tulosten ilmoittaminen

09.15 - 10.30 Ensimmäiset äänestykset

09.15 - 11.30 Keskustelut

14.15 Tulosten ilmoittaminen

14.30 - 15.45 Toiset äänestykset

14.30 - 16.30 Keskustelut

18.15 Tulosten ilmoittaminen

18.30 - 19.45 Kolmannet äänestykset

135 • Tulosten ilmoittaminen

126 • Ensimmäiset äänestykset

108 • Äänestykset tarkistuksista

109 • Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin - Venezuelan humanitaarinen tilanne ja muuttoliike- ja
pakolaiskriisi

82 • Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin - Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva
kokonaisvaltainen unionin toimintapolitiikka – komission toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen
kehitys

Päätöslauselmaesitykset
[2020/2686(RSP)]

42 • Ihmisoikeuksia koskeva vuosikertomus 2019

[2020/2688(RSP)]

93 • Vakaus ja turvallisuus Välimerellä ja Turkin kielteinen rooli

[2020/2706(RSP)]

94 • Valko-Venäjän tilanne

[2020/2707(RSP)]
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14.30 - 15.45

 

14.30 - 16.30     Keskustelut
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128 • Tulosten ilmoittaminen

129 • Toiset äänestykset

65 • Äänestykset tarkistuksista

28 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

(Äänestys: 19/06/2020)

102 À • Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat

Mietintö: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta

103 À • Lisätalousarvioesitys nro 5 vuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Tuen jatkaminen pakolaisille ja heitä
vastaanottaville yhteisöille Syyrian kriisin seurauksena Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa

Mietintö: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Budjettivaliokunta

100 • Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin - EU:n kansanterveysstrategia covid-19-pandemian jälkeen

Neuvoston ja komission julkilausumat
[2020/2691(RSP)]

96 À • Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia

Suullinen kysymys

Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja
Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Komissio
Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia

[2020/2531(RSP)]

Poliittisten ryhmien puheenvuorot

47 • Romanien osallistamisprosessin vahvistaminen Euroopassa tulevalla
vuosikymmenellä

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2020/2692(RSP)]
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106 • Tilanne neuvostossa käytävissä neuvotteluissa, jotka koskevat asetusta unionin
talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2020/2709(RSP)]

130 • Tulosten ilmoittaminen

131 • Kolmannet äänestykset

72 • Lopulliset äänestykset

24 À« - Direktiivien (EU) 2017/2455 ja (EU) 2019/1995 muuttaminen kansallisen lainsäädännön osaksi
saattamiselle asetetun määräajan ja soveltamispäivän osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi

Mietintö: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi direktiivien (EU) 2017/2455 ja (EU) 2019/1995 muuttamisesta
kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle asetetun määräajan ja soveltamispäivän osalta covid-19-
kriisin puhkeamisen vuoksi

[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

26 À - Euroopan investointipankin rahoitustoiminta - vuosikertomus 2019

Mietintö: David Cormand (A9-0081/2020)

Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta – vuosikertomus 2019

[2019/2126(INI)]

Budjettivaliokunta

9 À - Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2018

Mietintö: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta – vuosikertomus 2018

[2019/2127(INI)]

Talousarvion valvontavaliokunta

8 À - Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen - petostentorjunta - vuosikertomus 2018

Mietintö: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Mietintö Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta – vuosikertomus 2018

[2019/2128(INI)]

Talousarvion valvontavaliokunta

97 À - Venezuelan humanitaarinen tilanne ja muuttoliike- ja pakolaiskriisi

Päätöslauselmaesitykset

RC B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020

[2019/2952(RSP)]

(Keskustelu: 18/12/2019)

81 • Äänestykset tarkistuksista
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78 À • Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: Tehoaineet, muun muassa
flumioksatsiini

[2020/2671(RSP)]

80 • Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin - Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen
tarkistaminen

Päätöslauselmaesitykset
[2020/2549(RSP)]
(Keskustelu: 10/02/2020)

101 À • EU:n ja Uuden-Seelannin välillä parhaillaan neuvoteltavan sopimuksen tekeminen henkilötietojen
vaihdosta vakavan rikollisuuden ja terrorismin
torjuntatarkoituksessa

Mietintö: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

116 • Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin - Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia
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