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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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1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

55 À • Kehityspolitiikan rooli luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ehkäisyssä
kehitysmaissa Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanon yhteydessä

Mietintö: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

Mietintö kehityspolitiikan roolista luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ehkäisyssä
kehitysmaissa Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanon yhteydessä

[2020/2274(INI)]

Kehitysvaliokunta

48 À • Tekoäly rikosoikeudessa ja sen käyttö poliisi- ja oikeusviranomaisten suorittamassa
rikosasioiden käsittelyssä

Mietintö: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

Mietintö tekoälystä rikosoikeudessa ja sen käytöstä poliisi- ja oikeusviranomaisten
suorittamassa rikosasioiden käsittelyssä

[2020/2016(INI)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

47 À • Parisuhdeväkivallan ja huolto-oikeuksien vaikutukset naisiin ja lapsiin

Mietintö: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

Mietintö parisuhdeväkivallan ja huolto-oikeuksien vaikutuksista naisiin ja lapsiin

[2019/2166(INI)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

20 À • Vammaisten henkilöiden suojelu vetoomusten avulla: saadut kokemukset

Mietintö: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

Mietintö vammaisten henkilöiden suojelusta vetoomusten avulla: saadut kokemukset
(vetoomukset nro 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015,
1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017,
0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018,
0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020,
0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020,
1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 ja muut)

[2020/2209(INI)]

Vetoomusvaliokunta
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50 À • EU:n tieliikenneturvallisuuspolitiikan puitteet vuosiksi 2021–2030 – suositukset
seuraavista vaiheista nollavisiotavoitteen saavuttamiseksi

Mietintö: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

Mietintö EU:n tieliikenneturvallisuuspolitiikan puitteista vuosiksi 2021–2030 –
suositukset seuraavista vaiheista nollavisiotavoitteen saavuttamiseksi

[2021/2014(INI)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

42 À • Kalavarojen elvyttäminen Välimerellä

Mietintö: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

Mietintö kalavarojen elvyttämisestä Välimerellä: arviointi ja seuraavat vaiheet

[2019/2178(INI)]

Kalatalousvaliokunta
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