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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



Keskiviikko 7. lokakuuta 2020

 

 

09.00      Tulosten ilmoittaminen

 

09.15 - 13.00     Keskustelut

 

10.30 - 11.45     Ensimmäiset äänestykset
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09.00 Tulosten ilmoittaminen

09.15 - 13.00 Keskustelut

10.30 - 11.45 Ensimmäiset äänestykset

14.15 Tulosten ilmoittaminen

15.00 - 17.00 Keskustelut

17.15 - 18.30 Toiset äänestykset

91 • Vuoristo-Karabahin konfliktiin liittyvien vihamielisyyksien käynnistyminen
uudelleen Armenian ja Azerbaidžanin välillä

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2020/2809(RSP)]

90 • EU:n diplomaattinen edustusto Venezuelassa mahdollisia vaaleja silmällä pitäen

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2020/2810(RSP)]

89 • Iranin tilanne

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2020/2811(RSP)]

125 - Komission johtavan varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin vastuiden uuden jaon hyväksyminen

[2020/2203(INS)]

75 - Mairead McGuinnessin nimityksen Euroopan komission jäseneksi hyväksyminen

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]

101 • Lopulliset äänestykset

39 À - Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustaminen

Mietintö: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

[2020/2072(INL)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta



 

14.15      Tulosten ilmoittaminen

 

15.00 - 17.00     Keskustelut

 
Yhteiskeskustelu - Rahoituspalvelut

 
Yhteiskeskustelu päättyy
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18 À - Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018

Mietintö: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Mietintö yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta – vuosikertomus 2018

[2019/2197(INI)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

129 • Äänestykset tarkistuksista

128 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Eurooppalainen ilmastolaki

50 • Euroopan valvontaviranomaisten rooli Wirecard-skandaalissa

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2020/2701(RSP)]

49 À • Rahoitusalan digitalisaatioprosessi: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit –
rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja
valvontahaasteet

Mietintö: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Mietintö suosituksista komissiolle rahoitusalan digitalisaatioprosessista:
kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -
markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet

[2020/2034(INL)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

48 À • Pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkaminen: erityisesti pk-yritysten
pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien
osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen

Mietintö: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Mietintö pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkamisesta: erityisesti pk-yritysten
pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien
osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen

[2020/2036(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta



17.15 - 18.30     Toiset äänestykset
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106 • Lopulliset äänestykset

44 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

97 À«««I - Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuus ja Ukrainassa
tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuus

Mietintö: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten
vastaavuudesta ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuudesta

[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

83 À - Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause:
Titaanidioksidin (E 171) eritelmät

B9-0308/2020

[2020/2795(RPS)]

82 À - Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause:
Akryyliamidin enimmäismäärät tietyissä imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa elintarvikkeissa

B9-0311/2020

[2020/2735(RPS)]

19 À - Eurooppalainen metsästrategia - tie eteenpäin

Mietintö: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

[2019/2157(INI)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

102 • Äänestykset tarkistuksista

114 • (TRAN) - Rautateiden turvallisuus- ja yhteentoimivuussäännöt kanaalin alittavaan kiinteään
yhteyteen soveltamisen osalta

115 • (TRAN) - Päätös Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan sopimus, jolla täydennetään voimassa
olevaa kahdenvälistä sopimusta kanaalin alittavan kiinteän yhteyden rakentamisesta ja käytöstä

117 • Päätöslauselmat - Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa

118 • Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Rahoitusalan digitalisaatioprosessi: kryptovarojen
kehittymässä olevat riskit – rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja
valvontahaasteet

119 • Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Pääomamarkkinaunionin kehittämisen
jatkaminen: erityisesti pk-yritysten pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja
vähittäissijoittajien osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen
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