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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 - 10.15     Ensimmäiset äänestykset

 

12.45      Tulosten ilmoittaminen

 

14.00 - 15.15     Toiset äänestykset
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09.00 - 10.15 Ensimmäiset äänestykset

12.45 Tulosten ilmoittaminen

14.00 - 15.15 Toiset äänestykset

17.30 Tulosten ilmoittaminen

68 • Lopulliset äänestykset

28 À«««I - EU:n terveysalan toimintaohjelma kaudeksi 2021–2027 (”EU4Health-ohjelma”)

Mietintö: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

25 À - Kestävä Eurooppa -investointiohjelma – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan

Mietintö: Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

[2020/2058(INI)]

Budjettivaliokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

69 • Äänestykset tarkistuksista

80 • (BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
InvestEU-ohjelma

77 • Päätöslauselmaesitykset - Covid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, perusoikeuksiin ja
oikeusvaltioon

79 • Lopulliset äänestykset

61 À«««I - InvestEU-ohjelma

Mietintö: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Budjettivaliokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

27 À - Covid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioon

Päätöslauselmaesitykset

B9-0343/2020

[2020/2790(RSP)]



17.30      Tulosten ilmoittaminen
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