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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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Seuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:

1 1Maanantai 18. lokakuuta 2021

698.692/OJ 698.692/OJ

17.00 - 22.00 Keskustelut

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

34 À • Pellolta pöytään -strategia

Mietintö: Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann (A9-0271/2021)

Mietintö Pellolta pöytään -strategiasta oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja
ympäristöä säästävää elintarvikejärjestelmää varten

[2020/2260(INI)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

51 À • Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka 2021

Mietintö: Lina Gálvez Muñoz (A9-0274/2021)

Mietintö euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta 2021

[2021/2062(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

49 À • Työntekijöiden suojeleminen asbestilta

Mietintö: Nikolaj Villumsen (A9-0275/2021)

Mietintö suosituksista komissiolle työntekijöiden suojelemisesta asbestilta

[2019/2182(INL)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

11 À • Taiteilijoiden tilanne ja kulttuurinen elpyminen EU:ssa

Mietintö: Monica Semedo (A9-0283/2021)

Mietintö taiteilijoiden tilanteesta ja kulttuurisesta elpymisestä EU:ssa

[2020/2261(INI)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

12 À • Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä

Mietintö: Dace Melbārde (A9-0278/2021)

Mietintö Euroopan media-alasta digitaalisella vuosikymmenellä: elpymistä ja
muutosta tukeva toimintasuunnitelma

[2021/2017(INI)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
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26 À • EU:n solidaarisuusrahaston varojen käytön vaikuttavuus jäsenvaltioissa
luonnonkatastrofitilanteissa

Mietintö: Corina Crețu (A9-0273/2021)

Mietintö EU:n solidaarisuusrahaston varojen käytön vaikuttavuudesta jäsenvaltioissa
luonnonkatastrofitilanteissa

[2020/2127(INI)]

Talousarvion valvontavaliokunta
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