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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 - 21.30     Keskustelut

 
Yhteiskeskustelu - Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät ja EU:n ja Turkin

kokouksen tulokset

 
Yhteiskeskustelu päättyy
 
Yhteiskeskustelu - Tutkimus ja innovointi

1 1Maanantai 26. huhtikuuta 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

17.00 - 21.30 Keskustelut

18.30 - 19.45 Äänestykset

22.00 - 23.30 Keskustelut

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

91 • Eurooppa-neuvoston 25. ja 26. maaliskuuta 2021 pidetyn kokouksen päätelmät

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2599(RSP)]

175 • EU:n ja Turkin välisen 6. huhtikuuta pidetyn korkean tason kokouksen
tulokset

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2641(RSP)]

152 À«««II • Horisontti Eurooppa -puiteohjelman perustaminen ja sen osallistumista ja
tulosten levittämistä koskevat säännöt

Suositus toiseen käsittelyyn: Dan Nica (A9-0122/2021)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tutkimuksen ja innovoinnin
puiteohjelman ”Horisontti Eurooppa” perustamisesta, sen osallistumista ja tulosten
levittämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta sekä asetusten (EU) N:o 1290/2013
ja (EU) N:o 1291/2013 kumoamisesta

[07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

80 À« • Tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelman
täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma

Mietintö: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin
puiteohjelman ”Horisontti Eurooppa” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta



 
Yhteiskeskustelu päättyy

 

18.30 - 19.45     Äänestykset
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65 À«««I • Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

Mietintö: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan
innovaatio- ja teknologiainstituutista (uudelleenlaadittu toisinto)

[COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

66 À«««I • Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin strateginen innovaatio-ohjelma

Mietintö: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan
innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta
vuosiksi 2021–2027: Euroopan innovointikyvyn ja -valmiuksien edistäminen

[COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

56 À«««I • Unionin pelastuspalvelumekanismi

Mietintö: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin
pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

(Keskustelu: 14/09/2020, äänestys: 16/09/2020)

47 • Huomautus: äänestykset jaetaan eri äänestyskierroksille tarkistusten määrän perusteella

188 • Salaiset äänestykset

Koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt

147 - Filip De Manin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Mietintö: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

Mietintö Filip De Manin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

[2020/2271(IMM)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

148 - Zdzisław Krasnodębskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Mietintö: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

Mietintö Zdzisław Krasnodębskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

[2020/2224(IMM)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

187 - Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Mietintö: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

Mietintö Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

[2020/2240(IMM)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta
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186 - Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Mietintö: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

Mietintö Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

[2020/2219(IMM)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

194 • Kertaäänestykset

19 ««« - EU:n ja Norjan sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien
myönnytysten muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista

Suositus: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norjan välisen kirjeenvaihtona tehdyn,
kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista
Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan
unionin puolesta

[10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

22 ««« - EU:n ja Hondurasin vapaaehtoinen kumppanuussopimus

Suositus: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja
Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Hondurasin
tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä

[12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

81 - Liikennekelpoisuuspaketin tieliikenteen turvallisuusnäkökohtien täytäntöönpanokertomus

Mietintö: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

Mietintö liikennekelpoisuuspaketin tieliikenteen turvallisuusnäkökohtien täytäntöönpanokertomuksesta

[2019/2205(INI)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

77 - Kemialliset jäämät Itämeressä vetoomusten nro 1328/2019 ja 0406/2020 perusteella (työjärjestyksen
227 artiklan 2 kohta)

Päätöslauselmaesitys

B9-0224/2021

[2021/2567(RSP)]

189 • Äänestykset tarkistuksista

201 • EU:n ja Hondurasin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma)

Mietintö: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)
[2020/0157M(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta

202 • Toimielinten välinen sopimus pakollisesta avoimuusrekisteristä

Mietintö: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)
[2020/2272(ACI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta



 

22.00 - 23.30     Keskustelut
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204 • Tehokkaampi ja puhtaampi meriliikenne

Mietintö: Karima Delli (A9-0029/2021)
[2019/2193(INI)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta

30 À • Maaperän suojelu

Suulliset kysymykset

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000024/2021 - B9-0011/21)
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Neuvosto
Maaperän suojelu

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000023/2021 - B9-0010/21)
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Komissio
Maaperän suojelu

[2021/2548(RSP)]

63 À«««I • Tonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistaminen Itä-Atlantilla ja
Välimerellä

Mietintö: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan
monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistamisesta Itä-Atlantilla ja Välimerellä, asetusten
(EY) N:o 1936/2001, (EU) 2017/2107 ja (EU) 2019/833 muuttamisesta sekä asetuksen
(EU) 2016/1627 kumoamisesta

[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]

Kalatalousvaliokunta
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