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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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73 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

34 À • Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt

Mietintö: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

Mietintö eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten
luovuttamismenettelyjen täytäntöönpanosta

[2019/2207(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

56 • Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2019 esittely

[2020/2866(RSP)]

Tilintarkastustuomioistuimen presidentin Klaus-Heiner Lehnen läsnä ollessa

21 À • Sisämarkkinoiden vahvistaminen: palvelujen vapaan liikkuvuuden tulevaisuus

Mietintö: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

Mietintö sisämarkkinoiden vahvistamisesta: palvelujen vapaan liikkuvuuden tulevaisuus

[2020/2020(INI)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

14 À • Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden johdosta toteutettavat
politiikkatoimet

Mietintö: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

Mietintö kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden johdosta toteutettavista
politiikkatoimista

[2019/2194(INI)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

67 À«««I • Teknisen tuen välineen perustaminen

Mietintö: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen
välineen perustamisesta

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Budjettivaliokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
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69 À • Toimenpiteet, joilla edistetään kalakantojen elpymistä yli kestävän enimmäistuoton
(MSY)

Mietintö: Caroline Roose (A9-0264/2020)

Mietintö aiheesta ”Enemmän kaloja meressä? Toimenpiteet, joilla edistetään kalakantojen
elpymistä yli kestävän enimmäistuoton (MSY), mukaan lukien kalakantojen
elvyttämisalueet ja merelliset suojelualueet”

[2019/2162(INI)]

Kalatalousvaliokunta

16 À«««I • Unionin oikeuksien harjoittaminen kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja
täytäntöönpanoa varten

Mietintö: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien
harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamisesta

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta
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