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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



Tiistai 14. syyskuuta 2021

 

 

09.00      Tulosten ilmoittaminen

 

09.00 - 13.00     Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)

 
Yhteiskeskustelu - Luonnonkatastrofit Euroopassa

 
Yhteiskeskustelu päättyy

 

13.00 - 14.15     Äänestykset
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09.00 Tulosten ilmoittaminen

09.00 - 13.00 Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)

13.00 - 14.15 Äänestykset

15.00 - 20.00 Keskustelut

19.00 Tulosten ilmoittaminen

20.30 - 23.00 Keskustelut

79 • 55-valmiuspaketin esittely IPCC:n raportin julkaisemisen jälkeen

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2875(RSP)]

73 • Kesän 2021 luonnonkatastrofit

Suullinen kysymys

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Aluekehitysvaliokunta
Komissio
Kesän 2021 luonnonkatastrofit

[2021/2867(RSP)]

80 • Ilmastonmuutoksesta johtuvien luonnonkatastrofien vaikutukset Euroopassa

Komission julkilausuma

[2021/2876(RSP)]

51 • Neuvosto esittelee kantansa esitykseen yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi
2022

[2021/2762(RSP)]

90 • Kertaäänestykset

17 - Kohti tulevaisuudenkestävää sisävesiliikennettä Euroopassa

Mietintö: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta



 

15.00 - 20.00     Keskustelut
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12 - Kumppanuuden vahvistaminen EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa

Mietintö: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Aluekehitysvaliokunta

52 - Uusi lähestymistapa Atlantin alueen meristrategiaan

Mietintö: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Aluekehitysvaliokunta

91 • Äänestykset tarkistuksista

92 • Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus

Mietintö: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

93 • Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhat

Mietintö: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

81 À • Afganistanin tilanne

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2021/2877(RSP)]

82 À • Libanonin tilanne

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2021/2878(RSP)]

44 À • EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunta

Mietintö: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle
EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunnasta

[2021/2042(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

Työjärjestyksen 118 artikla

21 À • EU:n uusi Kiina-strategia

Mietintö: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Mietintö EU:n uudesta Kiina-strategiasta

[2021/2037(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta



19.00      Tulosten ilmoittaminen

 

20.30 - 23.00     Keskustelut

 
Yhteiskeskustelu - Brexit-mukautusvaraus

 
Yhteiskeskustelu päättyy
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36 À«««I • EU:n sinistä korttia koskeva direktiivi

Mietintö: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien
maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa
vaativaa työtä varten

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

86 À«««II • Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) 2021–2027

Suositus toiseen käsittelyyn: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen
(IPA III) perustamisesta

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Ulkoasiainvaliokunta

11 À«««I • Brexit-mukautusvaraus

Mietintö: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi brexit-
mukautusvarauksen perustamisesta

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Aluekehitysvaliokunta

43 • Lisätalousarvioesitys nro 1/2021: brexit-mukautusvaraus

Mietintö: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro
1/2021 varainhoitovuodeksi 2021 – brexit-mukautusvaraus

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Budjettivaliokunta


	Tiistai 14. syyskuuta 2021
	09.00      Tulosten ilmoittaminen

	09.00 - 13.00     Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)
	Yhteiskeskustelu - Luonnonkatastrofit Euroopassa

	13.00 - 14.15     Äänestykset
	15.00 - 20.00     Keskustelut
	19.00      Tulosten ilmoittaminen

	20.30 - 23.00     Keskustelut
	Yhteiskeskustelu - Brexit-mukautusvaraus



