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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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08.45 

 

09.00 - 10.15     Ensimmäiset äänestykset

 

12.45 

 

13.15 - 14.30     Toiset äänestykset
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08.45 Tulosten ilmoittaminen

09.00 - 10.15 Ensimmäiset äänestykset

12.45 Tulosten ilmoittaminen

13.15 - 14.30 Toiset äänestykset

17.00 Tulosten ilmoittaminen

140 • Tulosten ilmoittaminen

116 • Lopullinen äänestys

34 À - Sukupuolten tasa-arvo EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

Mietintö: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

[2019/2167(INI)]

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

117 • Äänestykset tarkistuksista

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

136 • Tulosten ilmoittaminen

142 • Lopulliset äänestykset

19 À«««I - Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki

Mietintö: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

20 À«««I - Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta

Mietintö: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta



 

17.00 
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21 À«««I - Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen

Mietintö: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

137 • Tulosten ilmoittaminen
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