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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 21. lokakuuta 2020

 

 

09.15 - 11.00     Ensimmäiset äänestykset

 

09.15 - 13.00     Keskustelut

 
Yhteiskeskustelu - Toimintapolitiikat euroalueella vuonna 2020

 
Yhteiskeskustelu päättyy
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09.15 - 11.00 Ensimmäiset äänestykset

09.15 - 13.00 Keskustelut

13.30 Tulosten ilmoittaminen

14.30 - 15.45 Toiset äänestykset

15.00 - 18.00 Keskustelut

18.15 Tulosten ilmoittaminen

20.00 - 21.15 Kolmannet äänestykset

87 • Äänestykset tarkistuksista

88 • Päätöslauselma - Koulutuksen tulevaisuus Euroopassa covid-19-kriisin valossa

90 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien,
maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki

91 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja
seuranta

92 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja
muiden asetusten muuttaminen

26 • Eurooppa-neuvoston 15. ja 16. lokakuuta 2020 pidetyn kokouksen päätelmät,
erityisesti neuvottelut tulevista suhteista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat

[2020/2773(RSP)]

42 À • Talouspolitiikka euroalueella vuonna 2020

Mietintö: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Mietintö talouspolitiikasta euroalueella vuonna 2020

[2020/2078(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

49 À • Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka euroalueella vuonna 2020

Mietintö: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

Mietintö työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta euroalueella vuonna 2020

[2020/2079(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta



13.30 

 

14.30 - 15.45     Toiset äänestykset

 

15.00 - 18.00     Keskustelut

2 2Keskiviikko 21. lokakuuta 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

130 • Tulosten ilmoittaminen

93 • Lopulliset äänestykset

50 À - Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle suhteista
Valko-Venäjään

Mietintö: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

[2020/2081(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

Työjärjestyksen 118 artikla

28 À - Suositus komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle ja neuvostolle ydinsulkusopimuksen
(NPT) 10. tarkistusprosessin valmistelusta, ydinasevalvonnasta ja ydinaseriisuntamahdollisuuksista

Mietintö: Sven Mikser (A9-0020/2020)

[2020/2004(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

Työjärjestyksen 118 artikla

94 • Äänestykset tarkistuksista

95 • Joachim Schuster (ECON A9-) - Talouspolitiikka euroalueella 2020

96 • Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka euroalueella vuonna 2020

97 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien,
maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta
rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki

98 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) -Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja
seuranta

99 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja
muiden asetusten muuttaminen

59 • EU:n toimenpiteet covid-19-kriisin sosiaalisten ja taloudellisten seurausten
lieventämiseksi

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2020/2792(RSP)]

51 À • Metsäkato

Mietintö: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Mietintö suosituksista komissiolle EU:n oikeudellisesta kehyksestä EU-vetoisen
maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi

[2020/2006(INL)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta



18.15 

 

20.00 - 21.15     Kolmannet äänestykset
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131 • Tulosten ilmoittaminen

100 • Lopulliset äänestykset

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

Päätöslauselmaesitys

B9-0338/2020

[2020/2760(RSP)]

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

Päätöslauselmaesitys

B9-0339/2020

[2020/2605(RSP)]

42 À - Talouspolitiikka euroalueella vuonna 2020

Mietintö: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

[2020/2078(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

49 À - Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka euroalueella vuonna 2020

Mietintö: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

[2020/2079(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

101 • Äänestykset tarkistuksista

102 • Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Metsäkato

103 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien,
maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta
rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki

104 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja
seuranta

105 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
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