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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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Seuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:
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17.00 - 21.30 Keskustelut

18.30 - 19.45 Äänestykset

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

45 À«««I • Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus

Mietintö: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tautien
ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta annetun asetuksen
(EY) N:o 851/2004 muuttamisesta

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

32 À«««I • Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhat

Mietintö: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi valtioiden
rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 1082/2013/EU
kumoamisesta

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

58 À • Oikeudenmukaiset työolot, oikeudet ja sosiaalinen suojelu alustatalouden
työntekijöille - digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot

Mietintö: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Mietintö oikeudenmukaisista työoloista, oikeuksista ja sosiaalisesta suojelusta
alustatalouden työntekijöille – digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet
muodot

[2019/2186(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

34 À • Tulevaisuuden kalastajat

Mietintö: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Mietintö tulevaisuuden kalastajista: uuden työvoimasukupolven houkutteleminen
kalastusalalle ja työpaikkojen luominen rannikkoyhdyskuntiin

[2019/2161(INI)]

Kalatalousvaliokunta
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17 • Kohti tulevaisuudenkestävää sisävesiliikennettä Euroopassa

Mietintö: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Mietintö aiheesta ”Kohti tulevaisuudenkestävää sisävesiliikennettä Euroopassa”

[2021/2015(INI)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

12 • Kumppanuuden vahvistaminen EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa

Mietintö: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Mietintö kumppanuuden vahvistamisesta EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa

[2020/2120(INI)]

Aluekehitysvaliokunta

52 • Uusi lähestymistapa Atlantin alueen meristrategiaan

Mietintö: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Mietintö uudesta lähestymistavasta Atlantin alueen meristrategiaan

[2020/2276(INI)]

Aluekehitysvaliokunta

59 • Huomautus: äänestykset jaetaan useampaan osaan tarkistusten määrän perusteella

88 • Äänestys alustavasta sopimuksesta

56 À«««I - Yhteisön kasvinjalostajanoikeudet: voimassaolon pidentäminen tiettyjen lajikkeiden osalta

Mietintö: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien
voimassaolon pidentämisestä parsalajien sekä kukkasipuleiden, puuvartisten marjapensaiden ja puuvartisten
koristepensaiden lajiryhmien osalta

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

48 • Äänestykset kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä (työjärjestyksen 163 artikla)

66 À«««I - Kanaalitunnelissa toimivien rautatieyhtiöiden turvallisuustodistusten ja liikennelupien
voimassaoloajan pidentäminen

Mietintö:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)

87 • Salainen äänestys

Koskemattomuus
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78 - Guy Verhofstadtin erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö

Mietintö: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Mietintö Guy Verhofstadtin erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä

[2021/2030(IMM)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

100 • Kertaäänestykset

53 « - Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin

Mietintö: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan
unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä
(”MMA-assosiaatiopäätös”)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Kehitysvaliokunta

(Äänestys: 31/01/2019)

47 - Hlbtiq-henkilöiden oikeudet EU:ssa

Päätöslauselmaesitys

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Työjärjestyksen 227 artikla
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