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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



Tiistai 19. lokakuuta 2021

 

 

09.00 - 13.00     Keskustelut

 

13.00 - 14.15     Ensimmäiset äänestykset
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09.00 - 13.00 Keskustelut

13.00 - 14.15 Ensimmäiset äänestykset

15.00 - 20.00 Keskustelut

19.00 Tulosten ilmoittaminen

20.00 - 21.15 Toiset äänestykset

20.30 - 22.00 Keskustelut

77 À • Puolan oikeusvaltiokriisi ja EU:n oikeuden ensisijaisuus

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2935(RSP)]

71 • Huomautus: äänestykset jaetaan useampaan osaan tarkistusten määrän perusteella

80 • Kertaäänestykset

20 - Lisätalousarvioesitys nro 4/2021: tulojen tarkistaminen ja omia varoja ja muita tuloja koskevat
tarkistetut ennakkoarviot

Mietintö: Pierre Larrouturou (A9-0268/2021)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2021
varainhoitovuodeksi 2021 – Tulojen tarkistaminen 1. kesäkuuta 2021 voimaan tulleen, Euroopan unionin
omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 sekä omia varoja ja
muita tuloja koskevien tarkistettujen ennakkoarvioiden seurauksena

[11796/2021 - C9-0363/2021 - 2021/0193(BUD)]

Budjettivaliokunta

27 - Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

Mietintö: Pascal Durand (A9-0276/2021)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta
varainhoitovuonna 2019, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

[COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)]

Talousarvion valvontavaliokunta

(Keskustelu: 27/04/2021)

81 • Äänestys alustavasta sopimuksesta

29 À«««I - Luotonhallinnoijat ja luotonostajat

Mietintö: Esther de Lange, Irene Tinagli (A9-0003/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista
ja vakuuksien realisoimisesta

[COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063A(COD)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

82 • Äänestykset tarkistuksista



 

15.00 - 20.00     Keskustelut
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92 • HAZEKAMP, DORFMANN (ENVI/AGRI A9-0271/2021) - Pellolta pöytään -strategia

94 • Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka 2021

Mietintö: Lina Gálvez Muñoz (A9-0274/2021)
[2021/2062(INI)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

95 • Työntekijöiden suojeleminen asbestilta

Mietintö: Nikolaj Villumsen (A9-0275/2021)
[2019/2182(INL)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

96 • Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä

Mietintö: Dace Melbārde (A9-0278/2021)
[2021/2017(INI)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

106 • Taiteilijoiden tilanne ja kulttuurinen elpyminen EU:ssa

Mietintö: Monica Semedo (A9-0283/2021)
[2020/2261(INI)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

47 • Komission työohjelma 2022

Komission julkilausuma

[2021/2887(RSP)]

Poliittisten ryhmien puheenvuorot

21 À • Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2022, kaikki pääluokat

Mietintö: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0281/2021)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi
varainhoitovuodeksi 2022

[11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Budjettivaliokunta

Äänestys toimitetaan keskiviikkona

52 À • Tunisian tilanne

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2021/2903(RSP)]

57 À • EU:n ja Taiwanin poliittiset suhteet ja yhteistyö

Mietintö: Charlie Weimers (A9-0265/2021)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta komission varapuheenjohtajalle / unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Taiwanin poliittisista
suhteista ja yhteistyöstä

[2021/2041(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

Työjärjestyksen 118 artikla



 

19.00      Tulosten ilmoittaminen

 

20.00 - 21.15     Toiset äänestykset
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62 À • Ilmasto-, energia- ja ympäristöalan valtiontuen suuntaviivat

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2923(RSP)]

83 • Äänestys tarkistuksista

98 • EU:n ja Taiwanin poliittiset suhteet ja yhteistyö

Mietintö: Charlie Weimers (A9-0265/2021)
[2021/2041(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta

84 • Lopulliset äänestykset

34 À - Pellolta pöytään -strategia

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

[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)

[2021/2062(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

49 À - Työntekijöiden suojeleminen asbestilta

Mietintö: Nikolaj Villumsen (A9-0275/2021)

[2019/2182(INL)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

12 À - Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä

Mietintö: Dace Melbārde (A9-0278/2021)

[2021/2017(INI)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

26 À - EU:n solidaarisuusrahaston varojen käytön vaikuttavuus jäsenvaltioissa luonnonkatastrofitilanteissa

Mietintö: Corina Crețu (A9-0273/2021)

[2020/2127(INI)]

Talousarvion valvontavaliokunta

11 À - Taiteilijoiden tilanne ja kulttuurinen elpyminen EU:ssa

Mietintö: Monica Semedo (A9-0283/2021)

[2020/2261(INI)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta



20.30 - 22.00     Keskustelut
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61 • Oikeus terveelliseen ympäristöön

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2924(RSP)]

31 À« • Horisontti Eurooppa -puiteohjelman yhteisyritykset

Mietintö: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Horisontti Eurooppa -puiteohjelman
yhteisyritysten perustamisesta

[COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
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