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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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09.00 - 12.00     Keskustelut
 
Yhteiskeskustelu - Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP)
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09.00 - 12.00 Keskustelut

12.00 - 13.15 Äänestykset

15.00 - 20.00 Keskustelut

16.00 Tulosten ilmoittaminen

20.30 - 22.30 Keskustelut

84 À«««I • Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien,
maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien
strategiasuunnitelmien tuki

Mietintö: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan
maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien
strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o
1307/2013 kumoamisesta

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

(Keskustelu: 20/10/2020, äänestys: 23/10/2020)

85 À«««I • Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta

Mietintö: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen
maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen
(EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

(Keskustelu: 20/10/2020, äänestys: 23/10/2020)



 
Yhteiskeskustelu päättyy

 

12.00 - 13.15     Äänestykset
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86 À«««I • Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:stä annetun asetuksen ja muiden asetusten
muuttaminen

Mietintö: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o
1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun
asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä,
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta
annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista
maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 sekä
Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden
vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

(Keskustelu: 20/10/2020, äänestys: 23/10/2020)

146 • Huomautus: äänestykset jaetaan useampaan osaan tarkistusten määrän perusteella

147 • Äänestykset alustavista sopimuksista

84 À«««I - Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki

Mietintö: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

(Keskustelu: 20/10/2020, äänestys: 23/10/2020)

85 À«««I - Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta

Mietintö: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

(Keskustelu: 20/10/2020, äänestys: 23/10/2020)

86 À«««I - Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:stä annetun asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen

Mietintö: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

(Keskustelu: 20/10/2020, äänestys: 23/10/2020)

148 • Kertaäänestykset

87 «««I - Maksukyvyttömyysmenettelyt: asetuksen liitteiden A ja B korvaaminen

Mietintö: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä
annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteiden A ja B korvaamisesta

[COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD)]

Oikeudellisten asioiden valiokunta
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107 «««I - Integroidut maatilatilastot: unionin rahoitusosuus vuosien 2021–2027 rahoituskehyksessä

Mietintö: Riho Terras (A9-0310/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2018/1091
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin rahoitusosuudesta integroituihin maatilatilastoihin vuosien
2021–2027 rahoituskehyksessä

[COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)]

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

111 «««I - Vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden (PRIIP-
tuotteet) avaintietoasiakirjat: siirtymäjärjestelyn jatkaminen

Mietintö: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1286/2014
muuttamisesta rahastoyhtiöitä, sijoitusyhtiöitä ja siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä
sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) ja muiden kuin yhteissijoitusyritysten
osuuksista neuvoja antavia tai niitä myyviä henkilöitä koskevan siirtymäjärjestelyn jatkamiseksi

[COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

110 «««I - Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset
(yhteissijoitusyritykset): avaintietoasiakirjojen käyttö

Mietintö: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2009/65/EY
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse avaintietoasiakirjojen käytöstä siirtokelpoisiin arvopapereihin
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) rahastoyhtiöiden
toimesta

[COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

82 - EU:n urheilupolitiikka: arviointi ja mahdolliset etenemistavat

Mietintö: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

[2021/2058(INI)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

79 À - EU:n raportointi-, seuranta- ja tarkastustoiminnan digitalisaatio

Mietintö: Maria Grapini (A9-0311/2021)

Mietintö suosituksista komissiolle EU:n raportointi-, seuranta- ja tarkastustoiminnan digitalisaatiosta

[2021/2054(INL)]

Talousarvion valvontavaliokunta

149 • Äänestys tarkistuksista

158 • Kriittisiä raaka-aineita koskeva eurooppalainen strategia

Mietintö: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
[2021/2011(INI)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

159 • UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Varainhoitoasetuksen tarkistaminen monivuotisen
rahoituskehyksen 2021–2027 voimaantulon jälkeen

160 • Euroopan lääkestrategia

Mietintö: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
[2021/2013(INI)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta



15.00 - 20.00     Keskustelut

 

16.00      Tulosten ilmoittaminen

 

20.30 - 22.30     Keskustelut
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131 • Eurooppa-neuvoston 21.−22. lokakuuta 2021 pidetyn kokouksen päätelmät

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2895(RSP)]

Poliittisten ryhmien puheenvuorot

143 • Tilanne Valko-Venäjällä ja sen EU:n vastaisella rajalla sekä tilanteen
turvallisuuteen liittyvät ja humanitaariset seuraukset

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2985(RSP)]

121 • Romaneihin EU:ssa kohdistuvan poliisiväkivallan tuomitseminen

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2907(RSP)]

83 À • Laillista muuttoliikettä koskeva politiikka ja lainsäädäntö

Mietintö: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

Mietintö suosituksista komissiolle laillista muuttoliikettä koskevasta politiikasta ja
lainsäädännöstä

[2020/2255(INL)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

75 • Talousarviomenettely 2022: yhteinen teksti

Mietintö: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä Euroopan unionin
yleistä talousarviota varainhoitovuodeksi 2022 koskevasta yhteisestä tekstistä

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Euroopan parlamentin valtuuskunta talousarviomenettelyn sovittelukomiteassa

69 À • Monenväliset neuvottelut Genevessä 30. marraskuuta – 3. joulukuuta 2021
pidettävän WTO:n 12. ministerikokouksen alla

Komission julkilausuma

[2021/2769(RSP)]

130 • Bosnia ja Hertsegovinan tilanne

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2974(RSP)]
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