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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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17.00 - 22.30 Keskustelut

18.30 - 19.45 Äänestykset

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

27 À • Euroopan keskuspankki – vuosikertomus 2020

Mietintö: Sven Simon (A9-0002/2021)

Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2020

[2020/2123(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Euroopan keskuspankin pääjohtajan Christine Lagarden läsnä ollessa

19 À • Uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma

Mietintö: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Mietintö uudesta kiertotaloutta koskevasta toimintasuunnitelmasta

[2020/2077(INI)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

29 À • Ihmiskaupan vastaisen direktiivin täytäntöönpano

Mietintö: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-
0011/2021)

Mietintö ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien
suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta

[2020/2029(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

43 À • Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi

Suullinen kysymys

[2020/2818(RSP)]

18 À • Eriarvoisuuden vähentäminen keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen

Mietintö: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Mietintö eriarvoisuuden vähentämisestä keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen

[2019/2188(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

83 À • Covid-19-pandemian vaikutus nuoriin ja urheiluun

Suullinen kysymys

[2020/2864(RSP)]



Seuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt
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54 À • Turvapaikkamenettelydirektiivin 43 artiklan täytäntöönpano

Mietintö: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Mietintö kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä
menettelyistä 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2013/32/EU 43 artiklan täytäntöönpanosta

[2020/2047(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

28 À • Asiakirjojen julkisuus 2016–2018

Mietintö: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Mietintö asiakirjojen julkisuudesta (työjärjestyksen 122 artiklan 7 kohta) -
Vuosikertomus vuosilta 2016–2018

[2019/2198(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Työjärjestyksen 122 artiklan 7 kohta

72 • Huomautus: äänestykset jaetaan eri äänestyskierroksille tarkistusten määrän perusteella

102 • Salaiset äänestykset

133 • Koskemattomuus

95 - Álvaro Amaron koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Mietintö: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

Mietintö Álvaro Amaron koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

[2019/2150(IMM)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

134 • Nimitys

81 - Euroopan keskuspankki: valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen

Mietintö: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

Mietintö Euroopan keskuspankin ehdotuksesta Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan
nimittämiseksi

[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

96 • Kertaäänestys

55 «««I - Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta (kodifikaatio)

Mietintö: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon
valvonnasta (kodifikaatio)

[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta
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73 • Äänestykset kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä (työjärjestyksen 163 artikla)

63 6 «««I - Unionin lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen käyttöä koskevat säännöt: väliaikainen helpotus

Mietintö:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)

64 6 «««I - Väliaikaiset toimenpiteet, jotka koskevat todistusten ja lupakirjojen voimassaoloa (II koontiasetus)

Mietintö:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)

103 • Pyyntö äänestää alustavan sopimuksen sijaan tarkistuksista (työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohta)

131 • Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) –
Elpymis- ja palautumistukivälineen perustaminen
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