
24/11/21 699.710/OJ

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI

2019 2024

Istuntoasiakirja

ESITYSLISTA

Keskiviikko 24. marraskuuta 2021



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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12.00 - 12.30     Juhlaistunto

 

12.30 - 13.45     Äänestykset
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09.00 - 11.50 Keskustelut

12.00 - 12.30 Juhlaistunto

12.30 - 13.45 Äänestykset

15.00 - 20.00 Keskustelut

16.30 Tulosten ilmoittaminen

20.30 - 22.00 Keskustelut

132 • Glasgow'n COP26-kokouksen tulokset

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2975(RSP)]

133 • Svjatlana Tsihanouskajan puhe

150 • Yleinen talousarvio

75 - Talousarviomenettely 2022: yhteinen teksti

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

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

Euroopan parlamentin valtuuskunta talousarviomenettelyn sovittelukomiteassa

94 - Lisätalousarvioesitys nro 5/2021: Humanitaarinen apu Turkissa oleville pakolaisille

Mietintö: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2021
varainhoitovuodeksi 2021 – Humanitaarinen apu Turkissa oleville pakolaisille

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Budjettivaliokunta

108 - Lisätalousarvioesitys nro 6/2021: Lisärokoteannokset alhaisen tulotason ja alemman keskitulotason
maille, unionin pelastuspalvelumekanismin määrärahalisäys sekä muut menoihin ja tuloihin tehtävät
mukautukset

Mietintö: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2021
varainhoitovuodeksi 2021 – Lisärokoteannokset alhaisen tulotason ja alemman keskitulotason maille,
unionin pelastuspalvelumekanismin määrärahalisäys sekä muut menoihin ja tuloihin tehtävät mukautukset

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Budjettivaliokunta

151 • Lopulliset äänestykset
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73 À - Kriittisiä raaka-aineita koskeva eurooppalainen strategia

Mietintö: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[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)

[2021/2162(INI)]

Budjettivaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta

71 À - Euroopan lääkestrategia

Mietintö: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

152 • Äänestys tarkistuksista

161 • Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – hakemus EGF/2021/001 ES/País Vasco metal
– Espanja

Mietintö: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Budjettivaliokunta

162 • Laillista muuttoliikettä koskeva politiikka ja lainsäädäntö

Mietintö: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

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

Päätöslauselmaesitys
[2021/2620(RSP)]

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

Päätöslauselmaesitys
[2021/2769(RSP)]

117 • EU:n rooli covid-19-pandemian torjunnassa: miten rokottaa maailma

Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 162 artikla)

[2021/2926(RSP)]

135 • Energiaunionin tila

Komission julkilausuma

[2021/2976(RSP)]



 

16.30      Tulosten ilmoittaminen
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136 À • Perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate Sloveniassa, erityisesti Euroopan
syyttäjänviraston syyttäjien nimittämisen viivästyminen

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2978(RSP)]

Äänestys toimitetaan joulukuussa

124 • Harvinaisten sairauksien torjuntaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma

Komission julkilausuma

[2021/2940(RSP)]

113 • Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2020 esittely

[2021/2929(RSP)]

Tilintarkastustuomioistuimen presidentin Klaus-Heiner Lehnen läsnä ollessa
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