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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



Torstai 21. lokakuuta 2021

 

 

08.30      Tulosten ilmoittaminen

 

08.30 - 13.00     Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)

 

09.45 - 11.00     Ensimmäiset äänestykset
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08.30 Tulosten ilmoittaminen

08.30 - 13.00 Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)

09.45 - 11.00 Ensimmäiset äänestykset

13.00 Tulosten ilmoittaminen

13.45 - 15.00 Toiset äänestykset

15.00 - 16.00 Keskustelut

16.30 Tulosten ilmoittaminen

73 • Länsi-Balkania käsitelleen huippukokouksen tulos

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2930(RSP)]

28 À • Vastuuvapaus 2019: Euroopan raja- ja merivartiovirasto

Mietintö: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

[COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)]

Talousarvion valvontavaliokunta

(Keskustelu: 27/04/2021)

15 À«««I • Moottoriajoneuvojen vakuutus

Mietintö: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja
vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/103/EY muuttamisesta

[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

(Äänestys: 13/02/2019)

114 • Valiokunnan päätökset neuvottelujen aloittamisesta



2 2Torstai 21. lokakuuta 2021

698.692/OJ 698.692/OJ

111 «««I - Asetus asetuksen (EU) 2016/794 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Europolin yhteistyöstä
yksityisten osapuolten kanssa, Europolin suorittamasta henkilötietojen käsittelystä rikostutkintojen
tukemiseksi sekä Europolin roolista tutkimuksessa ja innovoinnissa

Mietintö: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/794
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Europolin yhteistyöstä yksityisten osapuolten kanssa, rikostutkintaa
tukevasta Europolin suorittamasta henkilötietojen käsittelystä sekä Europolin roolista tutkimuksessa ja
innovoinnissa

[COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Valiokunnan päätös neuvottelujen aloittamisesta – 71 artikla

112 «««I - Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja
rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä annetun asetuksen (EU) 2018/1862 muuttaminen
Europolin kuulutusten tekemisen osalta

Mietintö: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS)
perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa
yhteistyössä annetun asetuksen (EU) 2018/1862 muuttamisesta Europolin tallentamien kuulutusten osalta

[COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

88 • Äänestys alustavasta sopimuksesta

15 À«««I - Moottoriajoneuvojen vakuutus

Mietintö: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

(Äänestys: 13/02/2019)

89 • Äänestykset tarkistuksista

104 • Pandoran papereiden vaikutukset rahanpesun, veropetosten ja veronkierron torjuntaan

Päätöslauselmaesitykset
[2021/2922(RSP)]

108 • Puolan oikeusvaltiokriisi ja EU:n oikeuden ensisijaisuus

Päätöslauselmaesitykset
[2021/2935(RSP)]

105 • Tunisian tilanne

Päätöslauselmaesitykset
[2021/2903(RSP)]

110 • Ilmasto-, energia- ja ympäristöalan valtiontuen suuntaviivat

Päätöslauselmaesitykset
[2021/2923(RSP)]

103 • Vastuuvapaus 2019: Euroopan raja- ja merivartiovirasto

Mietintö: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)
[2020/2167(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta

90 • Lopulliset äänestykset



 

13.00      Tulosten ilmoittaminen

 

13.45 - 15.00     Toiset äänestykset
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31 À« - Horisontti Eurooppa -puiteohjelman yhteisyritykset

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

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

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

33 À - EU:n avoimuus covid-19-rokotteiden kehittämisessä, ostamisessa ja jakelussa

Päätöslauselmaesitykset

B9-0519/2021, B9-0520/2021

[2021/2678(RSP)]

(Keskustelu: 16/09/2021)

17 À - EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi

Mietintö: Maria Spyraki (A9-0277/2021)

[2021/2006(INI)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

13 À - YK:n ilmastokokous (COP26) Glasgow'ssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Päätöslauselmaesitykset

B9-0521/2021

[2021/2667(RSP)]

91 • Lopulliset äänestykset

58 À - Pandoran papereiden vaikutukset rahanpesun, veropetosten ja veronkierron torjuntaan

Päätöslauselmaesitykset

B9-0527/2021, RC B9-0530/2021, B9-0530/2021, B9-0531/2021

[2021/2922(RSP)]

(Keskustelu: 06/10/2021)

77 À - Puolan oikeusvaltiokriisi ja EU:n oikeuden ensisijaisuus

Päätöslauselmaesitykset

B9-0532/2021, B9-0533/2021, B9-0539/2021

[2021/2935(RSP)]

52 À - Tunisian tilanne

Päätöslauselmaesitykset

RC B9-0523/2021, B9-0523/2021, B9-0524/2021, B9-0525/2021, B9-0526/2021, B9-0528/2021,
B9-0529/2021

[2021/2903(RSP)]

62 À - Ilmasto-, energia- ja ympäristöalan valtiontuen suuntaviivat

B9-0534/2021, RC B9-0535/2021, B9-0535/2021, B9-0536/2021, B9-0537/2021, B9-0538/2021

[2021/2923(RSP)]



 

15.00 - 16.00     Keskustelut

 

16.30      Tulosten ilmoittaminen
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28 À - Vastuuvapaus 2019: Euroopan raja- ja merivartiovirasto

Mietintö: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

[COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)]

Talousarvion valvontavaliokunta

(Keskustelu: 27/04/2021)

79 • Ehdotus "hyväntekeväisyyden sisämarkkinoiden" kehittämisestä

Komission julkilausuma

[2021/2937(RSP)]
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