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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



Keskiviikko 15. joulukuuta 2021

 

 

09.00 - 11.50     Keskustelut
 
Yhteiskeskustelu - Eurooppa-neuvoston valmistelutoimet ja EU:n vastaus covid-19:n

globaaliin kiihtymiseen

 
Yhteiskeskustelu päättyy

 

12.00 - 12.30     Saharov-palkinnon luovuttaminen

 

12.30 - 13.45     Äänestykset

1 1Keskiviikko 15. joulukuuta 2021

702.619/OJ 702.619/OJ

09.00 - 11.50 Keskustelut

12.00 - 12.30 Saharov-palkinnon luovuttaminen

12.30 - 13.45 Äänestykset

15.00 - 22.00 Keskustelut

19.00 Tulosten ilmoittaminen

79 • Eurooppa-neuvoston 16. ja 17. joulukuuta 2021 pidettävän kokouksen
valmistelu

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2966(RSP)]

110 • EU:n vastaus covid-19:n globaaliin kiihtymiseen ja covid-viruksen uusiin
muunnoksiin

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/3012(RSP)]

133 • Äänestykset tarkistuksista

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

Mietintö: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)
[2021/2005(INI)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

137 • Lopulliset äänestykset

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
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71 À«««I - Digimarkkinasäädös

Mietintö: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

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

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

85 À - 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

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

Mietintö: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

[2020/2221(INI)]

Talousarvion valvontavaliokunta

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)

[2020/2222(INI)]

Talousarvion valvontavaliokunta

82 À - Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpano

Mietintö: Seán Kelly (A9-0321/2021)

[2021/2077(INI)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

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

Mietintö: Sven Mikser (A9-0324/2021)

[2020/2001(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta

36 À - EU:n humanitaarisen toiminnan uusi suunta

Mietintö: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

[2021/2163(INI)]

Kehitysvaliokunta

21 À - Yhteistyö järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi Länsi-Balkanilla

Mietintö: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

[2021/2002(INI)]

Ulkoasiainvaliokunta



15.00 - 22.00     Keskustelut

 

19.00      Tulosten ilmoittaminen

3 3Keskiviikko 15. joulukuuta 2021

702.619/OJ 702.619/OJ

154 • Euroopan komission osallistavan kielenkäytön ohjeet

Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 162 artikla)

[2021/3021(RSP)]

98 • Elpymis- ja palautumistukivälineen tilanne

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2996(RSP)]

112 • Puolan aikomukset heikentää edelleen perusoikeuksia, erityisesti Euroopan
ihmisoikeussopimuksen määräyksiin ja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -
oikeuksiin liittyviä normeja

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/3014(RSP)]

115 • Ehdotus neuvoston päätökseksi SEUT-sopimuksen 78 artiklan 3 kohtaan
perustuvista väliaikaisista hätätoimenpiteistä Valko-Venäjän vastaisella EU:n
ulkorajalla

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/3017(RSP)]

23 • Vetoomusvaliokunnan vuonna 2020 käsittelemät asiat

Mietintö: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

Mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2020 käsittelemistä asioista

[2021/2019(INI)]

Vetoomusvaliokunta

113 • EU:n vastaus liikenneköyhyyteen

Komission julkilausuma

[2021/3015(RSP)]

114 • Euroopan rautateiden teemavuosi: tilannekatsaus

Komission julkilausuma

[2021/3016(RSP)]
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