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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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08.30 - 13.00     Keskustelut

 

13.00 - 14.15     Ensimmäiset äänestykset
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08.30 - 13.00 Keskustelut

13.00 - 14.15 Ensimmäiset äänestykset

15.00 - 20.00 Keskustelut

19.00 Tulosten ilmoittaminen

20.00 - 21.15 Toiset äänestykset

74 • Covid-19-rokotuksia koskeva EU:n yleinen strategia

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2500(RSP)]

54 À • Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivojen tarkistaminen

Mietintö: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Mietintö Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivojen tarkistamisesta

[2019/2192(INI)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

77 • Pakolaisten ja maahanpyrkijöiden humanitaarinen tilanne EU:n ulkorajoilla

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2503(RSP)]

62 • Huomautus: äänestykset jaetaan eri äänestyskierroksille tarkistusten määrän perusteella

83 • Kertaäänestys

55 ««« - Sopimus öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen
torjuntayhteistyöstä (Bonnin sopimus): sopimuksen aineellisen ja maantieteellisen soveltamisalan
laajentaminen

Suositus: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren
pilaantumisen torjuntayhteistyöstä tehtyyn sopimukseen (Bonnin sopimus) tehtyjen, kyseisen sopimuksen
soveltamisalan laajentamista koskevien muutosten tekemisestä ja Espanjan kuningaskunnan kyseiseen
sopimukseen liittymisestä

[11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

84 • Äänestykset alustavista sopimuksista



 

15.00 - 20.00     Keskustelut
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52 À«««I - Tiettyjen kolmansien maiden valuuttojen vertailuarvoja koskeva poikkeus ja tietyt lakkaavat
vertailuarvot korvaavien vertailuarvojen nimeäminen

Mietintö: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011
muuttamisesta tiettyjen kolmansien maiden valuuttojen vertailuarvoja koskevan poikkeuksen ja tietyt
lakkaavat vertailuarvot korvaavien vertailuarvojen nimeämisen osalta

[COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

67 À«««I - Teknisen tuen välineen perustaminen

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

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

Budjettivaliokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

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

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

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

Kansainvälisen kaupan valiokunta

92 • Äänestykset tarkistuksista

94 • Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset
luovuttamismenettelyt

96 • Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden johdosta
toteutettavat politiikkatoimet

97 • Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Tekoäly: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista
koskevat kysymykset

98 • Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017,
2018 ja 2019

99 • Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivojen
tarkistaminen

117 À • Aleksei Navalnyin pidätys

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2021/2513(RSP)]

64 • EU:n ulkoisen toiminnan tehostaminen Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian
alueella EU:n ja LAC-maiden viimeisimmän ministerikokouksen jälkeen

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2020/2915(RSP)]



Yhteiskeskustelu - Yhteinen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (SEU:n 36

artikla) ja ihmisoikeudet

 
Yhteiskeskustelu päättyy

 

19.00      Tulosten ilmoittaminen
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20 À • Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano - vuosittainen kertomus
2020

Mietintö: David McAllister (A9-0266/2020)

Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta - vuosittainen
kertomus 2020

[2020/2206(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

19 À • Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano - vuosittainen
kertomus 2020

Mietintö: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta -
vuosittainen kertomus 2020

[2020/2207(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

13 À • Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2019 ja
Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

Mietintö: Isabel Santos (A9-0259/2020)

Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2019 ja
Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

[2020/2208(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

82 À • Viimeisimmät tapahtumat Venezuelan kansalliskokouksessa

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2021/2508(RSP)]

68 À • EU:n  ja Aasian yhteydet

Mietintö: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Mietintö EU:n ja Aasian yhteyksistä

[2020/2115(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta



20.00 - 21.15     Toiset äänestykset
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93 • Äänestykset tarkistuksista

100 • David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano -
vuosittainen kertomus 2020

101 • Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano -
vuosittainen kertomus 2020

102 • Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa
2019 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla
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