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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      Tulosten ilmoittaminen

 

09.00 - 11.50     Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)

 

12.00 - 12.30     Juhlaistunto

 

12.30 - 13.45     Äänestykset
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09.00 Tulosten ilmoittaminen

09.00 - 11.50 Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)

12.00 - 12.30 Juhlaistunto

12.30 - 13.45 Äänestykset

15.00 - 22.00 Keskustelut

19.00 Tulosten ilmoittaminen

71 À«««I • Digimarkkinasäädös

Mietintö: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailullisista ja
oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla (digimarkkinasäädös)

[COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)]

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

51 À«««I • Euroopan nuorison teemavuosi 2022

Mietintö: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan nuorison
teemavuodesta 2022

[COM(2021)0634 - C9-0379/2021 - 2021/0328(COD)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

70 • Ghanan presidentin Nana Addo Dankwa Akufo-Addon puhe

121 • Äänestykset alustavista sopimuksista

51 À«««I - Euroopan nuorison teemavuosi 2022

Mietintö: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

[COM(2021)0634 - C9-0379/2021 - 2021/0328(COD)]

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

40 À«««I - Yhteiset tutkintaryhmät: mukauttaminen henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin

Mietintö: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen
2002/465/YOS muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

(Äänestys: 15/09/2021)
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41 À«««I - Rikosasioita koskeva eurooppalainen tutkintamääräys: mukauttaminen henkilötietojen suojaa
koskeviin EU:n sääntöihin

Mietintö: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/41/EU
muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

(Äänestys: 15/09/2021)

122 • Lopullinen äänestys

46 À - Sukupuolistuneen väkivallan torjuminen: verkkoväkivalta

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

[2020/2035(INL)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

123 • Kertaäänestykset

74 - Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kroatialle

Mietintö: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin
solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kroatialle 28 päivänä joulukuuta 2020
alkaneen maanjäristysten sarjan johdosta

[COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)]

Budjettivaliokunta

76 - Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2021/003 IT/Porto Canale –
Italia

Mietintö: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi työttömiksi jääneitä työntekijöitä
tukevan Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Italian hakemuksen johdosta -
EGF/2021/003 IT Porto Canale

[COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)]

Budjettivaliokunta

75 - Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2021/002 IT Air Italy – Italia

Mietintö: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi työttömiksi jääneitä työntekijöitä
tukevan Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Italian hakemuksen johdosta -
EGF/2021/002 IT Air Italy

[COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)]

Budjettivaliokunta

80 - Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2021/004 ES/Aragón
automotive – Espanja

Mietintö: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi työttömiksi jääneitä työntekijöitä
tukevan Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta -
EGF/2021/004 ES/Aragón automotive

[COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)]

Budjettivaliokunta



3 3Tiistai 14. joulukuuta 2021

702.619/OJ 702.619/OJ

107 « - Ennustettavuuden lisääminen jäsenvaltioiden kannalta ja riitojenratkaisumenettelyt perinteisten ja
ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisen yhteydessä

Mietintö: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 muuttamisesta
ennustettavuuden lisäämiseksi jäsenvaltioiden kannalta ja riitojenratkaisumenettelyjen selkeyttämiseksi
perinteisten ja ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisen yhteydessä

[COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)]

Budjettivaliokunta

68 ««« - EU:n ja Yhdysvaltojen välinen lentoliikennesopimus

Suositus: Maria Grapini (A9-0335/2021)

Suositus esityksestä neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien
päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen
lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

[15381/2010 - C7-0385/2010 -  - COM(2010)0208 -  - COM(2021)0013 -  - 06385/2021 - C9-0368/2021 -
2010/0112(NLE)]

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

(Keskustelu: 24/03/2011, äänestys: 24/03/2011)

69 ««« - EY:n ja Gabonin kalastuskumppanuussopimus: täytäntöönpanopöytäkirja

Suositus: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Gabonin tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen
kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan (2021–2026) tekemisestä Euroopan unionin
puolesta

[COM(2021)0247 -  - 09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)]

Kalatalousvaliokunta

105 «««I - Kansainvälisten julkisten hankintojen väline

Mietintö: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja
palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja
palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista
menettelyistä

[COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

(Keskustelu: 14/01/2014, äänestys: 15/01/2014)

124 • Äänestykset tarkistuksista

127 • Digimarkkinasäädös

Mietintö: Andreas Schwab (A9-0332/2021)
[2020/0374(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

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

Mietintö: Sandra Pereira (A9-0315/2021)
[2021/2020(INI)]
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

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

Mietintö: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)
[2020/2221(INI)]
Talousarvion valvontavaliokunta



 

15.00 - 22.00     Keskustelut
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130 • Korruption, sääntöjenvastaisten menojen ja EU:n ja jäsenvaltioiden varojen väärinkäytön
välttäminen hätäapurahastojen ja kriiseihin liittyvien menoalojen tapauksessa

Mietintö: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)
[2020/2222(INI)]
Talousarvion valvontavaliokunta

131 • Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpano

Mietintö: Seán Kelly (A9-0321/2021)
[2021/2077(INI)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

132 • Monenvälisiin joukkotuhoaseiden asevalvonta- ja aseidenriisuntajärjestelmiin liittyvät haasteet ja
näkymät

Mietintö: Sven Mikser (A9-0324/2021)
[2020/2001(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta

95 À • Nicaraguan tilanne

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2021/3000(RSP)]

108 À • Tilanne Ukrainan rajalla ja Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan julkilausuma

[2021/3010(RSP)]

36 À • EU:n humanitaarisen toiminnan uusi suunta

Mietintö: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

Mietintö EU:n humanitaarisen toiminnan uudesta suunnasta

[2021/2163(INI)]

Kehitysvaliokunta

21 À • Yhteistyö järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi Länsi-Balkanilla

Mietintö: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

Mietintö yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi Länsi-Balkanilla

[2021/2002(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

31 À • Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpano

Suullinen kysymys

Bernd Lange (O-000073/2021 - B9-0044/21)
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Komissio
Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpano

[2021/2885(RSP)]



 

19.00      Tulosten ilmoittaminen
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97 • Kasvua edistävää ravitsemusta käsittelevän maailmanlaajuisen huippukokouksen
(Japani, 7.–8. joulukuuta) tulokset ja heikentynyt elintarviketurva kehitysmaissa

Komission julkilausuma

[2021/2997(RSP)]

47 À • Työntekijöiden osallistumisoikeuksia koskeva eurooppalainen kehys ja
eurooppalaista yritysneuvostoa koskevan direktiivin tarkistaminen

Mietintö: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

Mietintö työpaikkademokratiasta: työntekijöiden osallistumisoikeuksia koskeva
eurooppalainen kehys ja eurooppalaista yritysneuvostoa koskevan direktiivin
tarkistaminen

[2021/2005(INI)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
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