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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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09.00 - 13.00 Keskustelu

13.00 - 14.15 Ensimmäiset äänestykset

15.00 - 20.00 Keskustelut

19.00 Tulosten ilmoittaminen

20.00 - 21.15 Toiset äänestykset

20.30 - 23.00 Keskustelut

50 • Unionin tila

Komission puheenjohtajan julkilausuma

[2021/2763(RSP)]

94 • Kertaäänestys

43 - Lisätalousarvioesitys nro 1/2021: brexit-mukautusvaraus

Mietintö: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

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

Budjettivaliokunta

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

Mietintö:

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

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

95 • Äänestykset alustavista sopimuksista

46 À«««I - Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallinen valvonta mikrobilääkkeiden tiettyjä
käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi

Mietintö: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/625
muuttamisesta kolmansista maista unioniin vietävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallisen
valvonnan osalta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen
varmistamiseksi

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

(Äänestys: 24/06/2021)

11 À«««I - Brexit-mukautusvaraus

Mietintö: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

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

Aluekehitysvaliokunta
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36 À«««I - EU:n sinistä korttia koskeva direktiivi

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

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

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

127 • Ehdotus neuvoston kannan hylkäämiseksi

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

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

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

Ulkoasiainvaliokunta

96 • Lopulliset äänestykset

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

Mietintö: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[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)

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

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

116 • Äänestykset tarkistuksista

125 • Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Kriteerit tiettyjen ihmisillä esiintyvien
infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden nimeämiseksi

118 • EU:n uusi Kiina-strategia

Mietintö: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta

119 • EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunta

Mietintö: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta

121 • Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat

Mietintö: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

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

Mietintö: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)
[2019/2186(INI)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
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19.00      Tulosten ilmoittaminen
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123 • Tulevaisuuden kalastajat

Mietintö: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Kalatalousvaliokunta

124 • Suunnitelmat ja toimet, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä
tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa

Päätöslauselmaesitykset
[2021/2784(RSP)]

61 À • Verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpano

Mietintö: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Mietintö verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpanosta:
edistyminen, saadut kokemukset ja esteet

[2020/2046(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

84 • Pegasus-vakoiluohjelmaa koskeva skandaali

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2879(RSP)]

85 À • Tiedotusvälineiden vapaus ja oikeusvaltion heikkeneminen edelleen Puolassa

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2880(RSP)]

55 À • Sukupuolistuneen väkivallan määritteleminen uudeksi rikollisuuden alaksi, joka
mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa

Mietintö: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Mietintö suosituksista komissiolle sukupuolistuneen väkivallan määrittelemisestä uudeksi
rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa

[2021/2035(INL)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

97 • Kertaäänestykset

70 ««« - EU:n ja Kap Verden välinen viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus

Suositus: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Kap Verden tasavallan ja Euroopan unionin kansalaisille
lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn sopimuksen
muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin
puolesta

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
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68 «««I - Neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS muuttaminen sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa
koskeviin EU:n sääntöihin

Mietintö: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen
2002/465/YOS muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

69 «««I - Rikosasioita koskeva eurooppalainen tutkintamääräys: mukauttaminen henkilötietojen suojaa
koskeviin EU:n sääntöihin

Mietintö: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/41/EU
muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

71 ««« - EU:n ja Korean välinen sopimus: tietyt lentoliikenteen näkökohdat

Suositus: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi tietyistä lentoliikenteen näkökohdista tehdyn Euroopan unionin
ja Korean tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

99 • Äänestys tarkistuksista

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) – Sukupuolistuneen väkivallan
määritteleminen uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1
kohdassa

98 • Lopulliset äänestykset

83 À - Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Kriteerit tiettyjen ihmisillä esiintyvien
infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden nimeämiseksi

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]

21 À - EU:n uusi Kiina-strategia

Mietintö: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

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

Mietintö: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

Työjärjestyksen 118 artikla

54 À« - Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat

Mietintö: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta



 

20.30 - 23.00     Keskustelut

5 5Keskiviikko 15. syyskuuta 2021

696.160/OJ 696.160/OJ

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

Mietintö: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

[2019/2186(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

34 À - Tulevaisuuden kalastajat

Mietintö: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Kalatalousvaliokunta

60 À - Suunnitelmat ja toimet, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä
tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa

Päätöslauselmaesitykset

RC B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021,
B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Keskustelu: 08/07/2021)

64 • EU:n panos maailmanlaajuisten elintarvikejärjestelmien muuttamiseen kestävän
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

Suullinen kysymys

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Kehitysvaliokunta
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Komissio
EU:n panos maailmanlaajuisten elintarvikejärjestelmien muuttamiseen kestävän kehityksen tavoitteiden
saavuttamiseksi

[2021/2750(RSP)]

63 • Covid-19-pandemian kielteisten sosiaalisten seurausten torjuminen

Suullinen kysymys

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Komissio
Covid-19-pandemian kielteisten sosiaalisten seurausten torjuminen

[2021/2734(RSP)]
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