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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 Keskustelut

13.00 - 14.15 Ensimmäiset äänestykset

15.00 - 20.00 Keskustelut

16.30 Tulosten ilmoittaminen

20.00 - 21.15 Toiset äänestykset

20.30 - 23.00 Keskustelut

45 À • EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden tulevaisuus

Mietintö: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Mietintö EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden tulevaisuudesta

[2021/2038(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

53 À • Valko-Venäjän tilanne vuoden jatkuneiden mielenilmausten ja niiden väkivaltaisen
tukahduttamisen jälkeen

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2021/2881(RSP)]

104 • Huomautus: äänestykset jaetaan useampaan osaan tarkistusten määrän perusteella

116 • Äänestys alustavasta sopimuksesta

30 À«««I - Ympäristö: Århusin yleissopimusta koskeva asetus

Mietintö: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiedon saatavuutta, yleisön
osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin
yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta

[COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

(Keskustelu: 19/05/2021, äänestys: 20/05/2021)

117 • Kertaäänestykset

154 À - Ehdotus valtuuskunnan asettamisesta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentaariseen
kumppanuuskokoukseen ja sen jäsenmäärän määrittämisestä

B9-0479/2021

[2021/2917(RSO)]
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28 ««« - EU:n sekä Grönlannin ja Tanskan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus

Suositus: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Grönlannin hallituksen ja Tanskan
hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan
tekemisestä Euroopan unionin puolesta

[COM(2021)0072 -  - 06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)]

Kalatalousvaliokunta

27 - EU:n sekä Grönlannin ja Tanskan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus
(päätöslauselma)

Mietintö: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi
Euroopan unionin sekä Grönlannin hallituksen ja Tanskan hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan
kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

[2021/0037M(NLE)]

Kalatalousvaliokunta

74 - Julia Laffranquen nimityksen uusiminen: Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255
artiklan mukaisesti perustettu komitea

B9-0478/2021

[2021/2171(INS)]

107 - Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan nimittäminen

Mietintö: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

Mietintö Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan nimitysehdotuksesta

[N9-0058/2021 - C9-0369/2021 - 2021/0902(NLE)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

103 « - Yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäinen suspendoiminen eräiden teollisuustuotteiden
tuonnissa Kanariansaarille

Mietintö: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä
suspendoimisesta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Kanariansaarille

[COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS)]

Aluekehitysvaliokunta

121 • Äänestykset tarkistuksista

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

Mietintö: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
[2020/2274(INI)]
Kehitysvaliokunta

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

Mietintö: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
[2020/2016(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

125 • KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Parisuhdeväkivallan ja huolto-
oikeuksien vaikutukset naisiin ja lapsiin



 

15.00 - 20.00     Keskustelut
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126 • EU:n tieliikenneturvallisuuspolitiikan puitteet vuosiksi 2021–2030 – suositukset seuraavista vaiheista
nollavisiotavoitteen saavuttamiseksi

Mietintö: Elena Kountoura (A9-0211/2021)
[2021/2014(INI)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta

127 • Kalavarojen elvyttäminen Välimerellä

Mietintö: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
[2019/2178(INI)]
Kalatalousvaliokunta

151 • EU:n terveyshätätilanteiden valmiusviranomainen: EU:n koordinoidun
toimintatavan varmistaminen tulevissa terveyskriiseissä ja Euroopan parlamentin
rooli siinä

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2916(RSP)]

54 À • Unionin erityisrahastoja ja Turkin-pakolaisavun koordinointivälinettä koskeva
täytäntöönpanokertomus

Mietintö: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Mietintö unionin erityisrahastoja ja Turkin-pakolaisavun koordinointivälinettä koskevasta
täytäntöönpanokertomuksesta

[2020/2045(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

Kehitysvaliokunta

Budjettivaliokunta

46 À • EU:n kyberpuolustuskyvyn tila

Mietintö: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Mietintö EU:n kyberpuolustuskyvyn tilasta

[2020/2256(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

108 À • Humanitaarinen tilanne Tigrayssa

Komission julkilausuma

[2021/2902(RSP)]

14 À • Arktinen alue: mahdollisuudet, huolenaiheet ja turvallisuushaasteet

Mietintö: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Mietintö arktisesta alueesta: mahdollisuudet, huolenaiheet ja turvallisuushaasteet

[2020/2112(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta



16.30      Tulosten ilmoittaminen

 

20.00 - 21.15     Toiset äänestykset
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118 • Lopulliset äänestykset

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

Mietintö: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

[2020/2274(INI)]

Kehitysvaliokunta

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

Mietintö: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

[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)

[2019/2166(INI)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

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

Mietintö: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

[2021/2014(INI)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

42 À - Kalavarojen elvyttäminen Välimerellä

Mietintö: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

[2019/2178(INI)]

Kalatalousvaliokunta

101 À - Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: tehoaineet, klorotoluroni ja
difenokonatsoli mukaan lukien

B9-0481/2021

[2021/2869(RSP)]

102 À - Työjärjestyksen 111 artilan 3 kohdan mukainen vastalause: tekniset arviointikriteerit, joilla
määritetään, millä edellytyksillä taloudellista toimintaa pidetään ilmastonmuutoksen hillintää tai
ilmastonmuutokseen sopeutumista merkittävästi edistävänä ja aiheuttaako kyseinen taloudellinen
toiminta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristötavoitteelle

B9-0476/2021, B9-0477/2021

[2021/2753(DEA)]

119 • Äänestys tarkistuksista

120 • EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden tulevaisuus

Mietintö: Tonino Picula (A9-0250/2021)
[2021/2038(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta



20.30 - 23.00     Keskustelut

5 5Tiistai 5. lokakuuta 2021

698.067/OJ 698.067/OJ

51 • EU:n matkailualaa koskevien unionin toimien arviointi kesäkauden lähestyessä
loppuaan

Suullinen kysymys

Karima Delli (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Komissio
EU:n matkailualaa koskevien unionin toimien arviointi kesäkauden lähestyessä loppuaan

[2021/2816(RSP)]

41 • Disinformaatio ja verkkoalustojen rooli

Suullinen kysymys

Raphaël Glucksmann (O-000060/2021 - B9-0038/21)
Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää
disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta
Komissio
Disinformaatio ja verkkoalustojen rooli

[2021/2870(RSP)]
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