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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 20. tammikuuta 2021

 

 

08.30      Tulosten ilmoittaminen

 

08.30 - 10.30     Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)

 

10.30 - 13.00     Keskustelut

 

13.00 - 14.15     Ensimmäiset äänestykset
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08.30 Tulosten ilmoittaminen

08.30 - 10.30 Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)

10.30 - 13.00 Keskustelut

13.00 - 14.15 Ensimmäiset äänestykset

15.00 - 19.00 Keskustelut

19.00 Tulosten ilmoittaminen

20.00 - 21.15 Toiset äänestykset

76 • Yhdysvaltojen uuden presidentin virkaanastujaiset ja tämänhetkinen poliittinen
tilanne

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2502(RSP)]

59 • Portugalin puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2020/2928(RSP)]

85 • Lopulliset äänestykset

34 À - Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt

Mietintö: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

[2019/2207(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

21 À - Sisämarkkinoiden vahvistaminen: palvelujen vapaan liikkuvuuden tulevaisuus

Mietintö: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

[2020/2020(INI)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

14 À - Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden johdosta toteutettavat politiikkatoimet

Mietintö: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

[2019/2194(INI)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta



 

15.00 - 19.00     Keskustelut
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29 À - Tekoäly: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista koskevat kysymykset

Mietintö: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Mietintö tekoälystä: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista, siltä osin kuin se koskee Euroopan
unionia, siviili- ja sotilaskäytön alalla sekä valtion valtuuksia rikosoikeuden soveltamisalan ulkopuolella
koskevat kysymykset

[2020/2013(INI)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

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

Mietintö: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

[2019/2192(INI)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

47 À - Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017, 2018 ja 2019

Mietintö: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Mietintö Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta 2017, 2018 ja 2019

[2019/2132(INI)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

20 À - Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano - vuosittainen kertomus 2020

Mietintö: David McAllister (A9-0266/2020)

[2020/2206(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

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

Mietintö: Sven Mikser (A9-0265/2020)

[2020/2207(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

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

Mietintö: Isabel Santos (A9-0259/2020)

[2020/2208(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

90 • Äänestykset tarkistuksista

104 • Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - EU:n ja Aasian yhteydet

66 • Työllisyys- ja sosiaalikriisi covid-19-pandemian aikana sekä elpymissuunnitelmaan
ja monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvät EU:n toimet

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2020/2934(RSP)]



 

19.00      Tulosten ilmoittaminen

 

20.00 - 21.15     Toiset äänestykset
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53 À«««I • FEAD: covid-19-kriisin torjumiseksi toteutettavat erityistoimenpiteet

Mietintö: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o
223/2014 muuttamisesta covid-19-kriisin torjumiseksi toteutettavien erityistoimenpiteiden
osalta

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

26 À • Mahdollisuus kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen kaikille

Mietintö: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Mietintö mahdollisuudesta kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen kaikille

[2019/2187(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

28 À • Oikeus olla tavoittamattomissa

Mietintö: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Mietintö suosituksista komissiolle oikeudesta olla tavoittamattomissa

[2019/2181(INL)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

70 À • EU:n veroparatiiseja koskevan luettelon uudistaminen

Suulliset kysymykset

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000081/2020 - B9-0001/21)
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Neuvosto
EU:n veroparatiiseja koskevan luettelon uudistaminen

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000082/2020 - B9-0002/21)
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Komissio
EU:n veroparatiiseja koskevan luettelon uudistaminen

[2020/2863(RSP)]

75 • Avoimuuden puute neuvoston nimityksissä Euroopan syyttäjänvirastoon

Neuvoston julkilausuma

[2021/2501(RSP)]

86 • Äänestys alustavasta sopimuksesta

53 À«««I - FEAD: covid-19-kriisin torjumiseksi toteutettavat erityistoimenpiteet

Mietintö: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

87 • Äänestykset tarkistuksista
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105 • Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - Mahdollisuus kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen
asumiseen kaikille

106 • Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - Oikeus olla tavoittamattomissa

107 • Päätöslauselmaesitykset - EU:n veroparatiiseja koskeva luettelo
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