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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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17.00 - 22.30 Keskustelut

19.15 - 20.30 Äänestys

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

13 À • Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan
parantaminen

Mietintö: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä:
sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen

[2020/2018(INL)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

33 À • Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kauppa- ja siviilioikeudellisten  sääntöjen
mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten

Mietintö: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä:
kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia
kaupallisia yhteisöjä varten

[2020/2019(INL)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

60 À • Digitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset

Mietintö: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Mietintö digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä ja perusoikeuskysymyksistä

[2020/2022(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

10 À • Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten
näkökohtien kehys

Mietintö: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää
teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä

[2020/2012(INL)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta



 
Yhteiskeskustelu päättyy

 

Seuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:
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32 • Tekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä

Mietintö: Axel Voss (A9-0178/2020)

Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä koskevasta siviilioikeudellisen vastuun
järjestelmästä

[2020/2014(INL)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

55 À • Tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet

Mietintö: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Mietintö tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista

[2020/2015(INI)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

58 À • Koulutuksen tulevaisuus Euroopassa covid-19-kriisin valossa

Suulliset kysymykset

Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Neuvosto
Eurooppalaisen koulutuksen tulevaisuus covid-19:n yhteydessä

Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Komissio
Eurooppalaisen koulutuksen tulevaisuus covid-19:n yhteydessä

[2020/2760(RSP)]

39 À • Asetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan mukaiset viisumikohtelun vastavuoroisuuteen
liittyvät komission velvoitteet

Suullinen kysymys

Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Komissio
Asetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan mukaiset viisumikohtelun vastavuoroisuuteen liittyvät velvoitteet

[2020/2605(RSP)]

53 À • Suositus neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / korkealle
edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja
hallinnosta

Mietintö: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle
edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta

[2020/2080(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

Työjärjestyksen 118 artikla
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22 À • EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano

Mietintö: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Mietintö EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta

[2019/2201(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

63 • Huomautus: äänestykset voidaan jaksottaa eri äänestyskierroksille tarkistusten määrästä ja kohta
kohdalta -äänestyksiä ja erillisiä äänestyksiä koskevien pyyntöjen määrästä riippuen.

69 • Kertaäänestykset

48 «««I - Asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttaminen L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja
koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-epidemian vastatoimena

Mietintö: Maria Grapini (A9-0190/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 168/2013
muuttamisesta L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta
covid-19-epidemian vastatoimena

[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

54 - Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – hakemus EGF/2020/001 ES/Galicia
shipbuilding ancillary sectors

Mietintö: Valerie Hayer (A9-0192/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston
varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta (EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary
sectors)

[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]

Budjettivaliokunta

70 • Vastuuvapauspäätökset

82 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio -
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
(äänestys: 13/05/2020, keskustelu: 14/05/2020)

83 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio -
Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
(äänestys: 13/05/2020, keskustelu: 14/05/2020)
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