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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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17.00 - 22.00 Keskustelut

18.30 - 19.45 Äänestykset

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

99 • Neuvostoliiton hajoamisen 30-vuotispäivä ja sen merkitys Venäjän ja Euroopan
tulevaisuudelle

Puhemiehen julkilausuma

[2021/2995(RSP)]

Poliittisten ryhmien puheenvuorot

46 À • Sukupuolistuneen väkivallan torjuminen: verkkoväkivalta

Mietintö: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (A9-0338/2021)

Mietintö suosituksista komissiolle sukupuolistuneen väkivallan torjumisesta:
verkkoväkivalta

[2020/2035(INL)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

85 À • Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa vuosina 2018–2020

Mietintö: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

Mietintö naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa vuosina 2018–2020

[2021/2020(INI)]

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

83 À«««II • Terveysteknologian arviointi

Suositus toiseen käsittelyyn: Tiemo Wölken (A9-0334/2021)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi terveysteknologian arvioinnista ja
direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta

[10531/3/2021 - C9-0422/2021 - 2018/0018(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

33 À • Järjestäytyneen rikollisuuden vaikutus EU:n omiin varoihin ja EU:n varojen
väärinkäyttöön

Mietintö: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

Mietintö järjestäytyneen rikollisuuden vaikutuksesta EU:n omiin varoihin ja EU:n
varojen väärinkäyttöön keskittyen erityisesti yhteistyöhön perustuvaan hallinnointiin
tarkastusten ja valvonnan näkökulmasta

[2020/2221(INI)]

Talousarvion valvontavaliokunta
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32 À • Korruption, sääntöjenvastaisten menojen ja EU:n ja jäsenvaltioiden varojen
väärinkäytön välttäminen hätäapurahastojen ja kriiseihin liittyvien menoalojen
tapauksessa

Mietintö: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

Mietintö korruption, sääntöjenvastaisten menojen ja EU:n ja jäsenvaltioiden varojen
väärinkäytön välttämiseen hätäapurahastojen ja kriiseihin liittyvien menoalojen
tapauksessa tähtäävien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden arvioinnista

[2020/2222(INI)]

Talousarvion valvontavaliokunta

82 À • Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpano

Mietintö: Seán Kelly (A9-0321/2021)

Mietintö rakennusten energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanosta

[2021/2077(INI)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

10 À • Monenvälisiin joukkotuhoaseiden asevalvonta- ja aseidenriisuntajärjestelmiin
liittyvät haasteet ja näkymät

Mietintö: Sven Mikser (A9-0324/2021)

Mietintö monenvälisiin joukkotuhoaseiden asevalvonta- ja
aseidenriisuntajärjestelmiin liittyvistä haasteista ja näkymistä

[2020/2001(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

92 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 172 artikla)

90 • Huomautus: äänestykset jaetaan useampaan osaan tarkistusten määrän perusteella

91 • Äänestys kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä (työjärjestyksen 163 artikla)

103 À«««I • Tiettyjä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevat
siirtymäsäännökset ja omaan käyttöön valmistettuja laitteita koskevien vaatimusten
soveltamisen lykkääminen

Mietintö:

[COM(2021)0627 - C9-0381/2021 - 2021/0323(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

119 • Äänestys tarkistuksista

125 • Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (LIBE/FEMM A9-0338/2021) - Sukupuolistuneen
väkivallan torjuminen: verkkoväkivalta

120 • Kertaäänestys
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78 «««I - Paraguaysta peräisin olevaa korkealaatuista naudanlihaa koskeva unionin tariffikiintiö

Mietintö: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 2019/216 muuttamisesta Paraguaysta peräisin olevaa korkealaatuista naudanlihaa koskevan
unionin tariffikiintiön osalta

[COM(2021)0313 - C9-0228/2021 - 2021/0146(COD)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta
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