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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



Keskiviikko 6. lokakuuta 2021

 

 

09.00      Tulosten ilmoittaminen

 

09.00 - 13.00     Keskustelu (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)

 

13.00 - 14.45     Ensimmäiset äänestykset
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09.00 Tulosten ilmoittaminen

09.00 - 13.00 Keskustelu (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)

13.00 - 14.45 Ensimmäiset äänestykset

15.00 - 20.00 Keskustelut

19.00 Tulosten ilmoittaminen

20.00 - 21.45 Toiset äänestykset

20.30 - 21.30 Keskustelu

110 • Eurooppalaiset ratkaisut yritysten ja kuluttajien energiahintojen nousuun:
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian merkitys ja tarve torjua
energiaköyhyyttä

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2904(RSP)]

130 • Lopullinen äänestys

45 À - EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden tulevaisuus

Mietintö: Tonino Picula (A9-0250/2021)

[2021/2038(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

131 • Äänestykset tarkistuksista

133 • ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Unionin
erityisrahastoja ja Turkin-pakolaisavun koordinointivälinettä koskeva täytäntöönpanokertomus

134 • EU:n kyberpuolustuskyvyn tila

Mietintö: Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta

135 • Arktinen alue: mahdollisuudet, huolenaiheet ja turvallisuushaasteet

Mietintö: Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta

150 • Vammaisten henkilöiden suojelu vetoomusten avulla: saadut kokemukset

Mietintö: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Vetoomusvaliokunta



15.00 - 20.00     Keskustelut

 

19.00      Tulosten ilmoittaminen

 

20.00 - 21.45     Toiset äänestykset
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156 À • Pandoran papereiden vaikutukset rahanpesun, veropetosten ja veronkierron
torjuntaan

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2922(RSP)]

Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla

44 À • Haitallisia verokäytäntöjä koskevan EU:n politiikan uudistaminen
(käytännesääntötyöryhmän uudistaminen mukaan luettuna)

Mietintö: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Mietintö haitallisia verokäytäntöjä koskevan EU:n politiikan uudistamisesta
(käytännesääntötyöryhmän uudistaminen mukaan luettuna)

[2020/2258(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

148 • Toimitettujen ja hyväksyntää odottavien elpymis- ja palautumistukivälineen
elpymissuunnitelmien tilanne

Komission julkilausuma

[2021/2911(RSP)]

43 À • Pankkiunioni - vuosikertomus 2020

Mietintö: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2020

[2020/2122(INI)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

136 • Äänestykset tarkistuksista

137 • Pankkiunioni - vuosikertomus 2020

Mietintö: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta

138 • Haitallisia verokäytäntöjä koskevan EU:n politiikan uudistaminen (käytännesääntötyöryhmän
uudistaminen mukaan luettuna)

Mietintö: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta

139 • Lopulliset äänestykset



 

20.30 - 21.30     Keskustelu
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54 À - Unionin erityisrahastoja ja Turkin-pakolaisavun koordinointivälinettä koskeva
täytäntöönpanokertomus

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

[2020/2045(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

Kehitysvaliokunta

Budjettivaliokunta

46 À - EU:n kyberpuolustuskyvyn tila

Mietintö: Urmas Paet (A9-0234/2021)

[2020/2256(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

14 À - Arktinen alue: mahdollisuudet, huolenaiheet ja turvallisuushaasteet

Mietintö: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

[2020/2112(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

20 À - Vammaisten henkilöiden suojelu vetoomusten avulla: saadut kokemukset

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

[2020/2209(INI)]

Vetoomusvaliokunta

109 • Neuvoston haluttomuus edistää rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja
hallinnollisten esteiden poistamismekanismia

Suullinen kysymys

Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Aluekehitysvaliokunta
Neuvosto
Neuvoston haluttomuus edistää rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten
esteiden poistamismekanismia

[2021/2886(RSP)]
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