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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



Maanantai 22. marraskuuta 2021

 

 

17.00 - 20.00     Keskustelut

1 1Maanantai 22. marraskuuta 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

17.00 - 20.00 Keskustelut

20.30 - 23.00 Keskustelut

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

96 À • Eurooppalaisen sosiaaliturvapassin käyttöönotto sosiaaliturvaoikeuksien ja
oikeudenmukaisen liikkuvuuden täytäntöönpanon parantamiseksi sähköisessä
ympäristössä

Suullinen kysymys

Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta
Rafalska (O-000071/2021 - B9-0041/21)
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Komissio
Eurooppalaisen sosiaaliturvapassin käyttöönotto sosiaaliturvaoikeuksien ja oikeudenmukaisen
liikkuvuuden täytäntöönpanon parantamiseksi sähköisessä ympäristössä

[2021/2620(RSP)]

142 • Jäsenvaltioiden toimenpiteiden koordinointi EU:ssa lisääntyvien covid-19-tapausten
valossa

Komission julkilausuma

[2021/2984(RSP)]

73 À • Kriittisiä raaka-aineita koskeva eurooppalainen strategia

Mietintö: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

Mietintö kriittisiä raaka-aineita koskevasta eurooppalaisesta strategiasta

[2021/2011(INI)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

78 À • Varainhoitoasetuksen tarkistaminen monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027
voimaantulon jälkeen

Mietintö: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

Mietintö varainhoitoasetuksen tarkistamisesta monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027
voimaantulon jälkeen

[2021/2162(INI)]

Budjettivaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta
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82 • EU:n urheilupolitiikka: arviointi ja mahdolliset etenemistavat

Mietintö: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

Mietintö EU:n urheilupolitiikasta: arviointi ja mahdolliset etenemistavat

[2021/2058(INI)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

71 À • Euroopan lääkestrategia

Mietintö: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

Mietintö Euroopan lääkestrategiasta

[2021/2013(INI)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 172 artikla)
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