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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 - 12.30     Keskustelu

 

13.00 - 14.15     Ensimmäiset äänestykset
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09.00 Tulosten ilmoittaminen

09.15 - 12.30 Keskustelu

13.00 - 14.15 Ensimmäiset äänestykset

16.45 Tulosten ilmoittaminen

17.30 - 18.45 Toiset äänestykset

37 • Unionin tila

Komission puheenjohtajan julkilausuma

[2020/2696(RSP)]

105 • Lopulliset äänestykset

29 À«««I - Unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttaminen

Mietintö: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

35 À«««I - Alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuinen tiedonkeruujärjestelmä

Mietintö: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

49 À« - Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä

Mietintö: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]

Budjettivaliokunta

23 À - EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano

Mietintö: Sven Mikser (A9-0136/2020)

[2019/2200(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

106 • Äänestykset tarkistuksista

107 • Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) - Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara,
että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta

108 • Päätöslauselmaesitys - Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin



 

16.45      Tulosten ilmoittaminen

 

17.30 - 18.45     Toiset äänestykset
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109 • Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - EU:n rakennuskannan energiatehokkuuspotentiaalin
maksimointi

110 • Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Lääkepula – kuinka ratkaista kasvava ongelma

111 • Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpano:
romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa

94 • Lopulliset äänestykset

60 À«««I - Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä (todelliset ajonaikaiset päästöt)

Mietintö: Esther de Lange (A9-0139/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen
tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o
715/2007 muuttamisesta

[COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

64 À«««I - Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto

Mietintö: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän
rahaston perustamisesta

[COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)]

Aluekehitysvaliokunta

16 À - Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano

Mietintö: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

[2020/2003(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

112 • Äänestykset tarkistuksista

113 • (TRAN) - Asetus toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19-
pandemian johdosta

117 • Päätöslauselmaesitykset - Ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu, erityisesti
vaarallinen eskaloituminen ja Turkin rooli itäisellä Välimerellä

118 • Päätöslauselmaesitykset- Valko-Venäjän tilanne

119 • Päätöslauselmaesitykset - Venäjän tilanne ja Aleksei Navalnyin myrkyttäminen
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