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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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Äänestykset kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä (työjärjestyksen 163 artikla)

 
Yhteiskeskustelu - Eurooppa-neuvoston kokoukset
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15.00 - 17.30 Keskustelut

17.30 - 18.30 Keskustelut

18.30 - 24.00 (tai Kanadan pääministerin puheen jälkeen)

1 • Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

52 À«««I • Pakolaiset Euroopassa: CARE

Mietintö:

[COM(2022)0109 - C9-0057/2022 - 2022/0075(COD)]

Aluekehitysvaliokunta

Poliittisten ryhmien puheenvuorot

53 À«««I • Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston varojen joustavampi
käyttö Ukrainassa käytävän sodan johdosta

Mietintö:

[COM(2022)0112 - C9-0056/2022 - 2022/0077(COD)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

58 ««« • EU:n ja Moldovan välinen sopimus Frontexin operatiivisista toimista

Suositus:

[COM(2022)0124 -  - 07202/2022 - C9-0120/2022 - 2022/0087(NLE)]

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

43 • Selonteko Eurooppa-neuvoston 10. maaliskuuta 2022 Pariisissa pidetystä
kokouksesta

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat

[2022/2570(RSP)]

19 • Eurooppa-neuvoston 24.–25. maaliskuuta 2022 pidettävän kokouksen
valmistelu

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2022/2532(RSP)]



17.30 - 18.30     

 

18.30 - 24.00     (tai Kanadan pääministerin puheen jälkeen)
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55 • Kanadan pääministerin Justin Trudeaun puhe

Poliittisten ryhmien puheenvuorot

50 À • EU:n kiireellisen toimintasuunnitelman tarve elintarviketurvan varmistamiseksi
EU:ssa ja sen ulkopuolella Venäjän hyökättyä Ukrainaan

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2022/2593(RSP)]

16 À«««I • Hajautetun tilikirjan teknologiaan perustuvien markkinainfrastruktuurien
pilottijärjestelmä

Mietintö: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hajautetun tilikirjan
teknologiaan perustuvien markkinainfrastruktuurien pilottijärjestelmästä

[COM(2020)0594 - C9-0305/2020 - 2020/0267(COD)]

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

10 À«««I • Verkkovierailuasetus (uudelleenlaadittu)

Mietintö: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista
yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella (uudelleenlaadittu)

[COM(2021)0085 - C9-0085/2021 - 2021/0045(COD)]

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

41 • Suisse Secrets -tietovuoto: rahanpesun torjuntaa koskevien vaatimusten asettaminen
kolmansille maille

Neuvoston ja komission julkilausumat

[2022/2572(RSP)]

37 À«««I • Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Moldovan tasavallalle

Mietintö: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen
rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle

[COM(2022)0004 - C9-0007/2022 - 2021/0438(COD)]

Kansainvälisen kaupan valiokunta

5 À • Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027: harvainvaltaisten rakenteiden torjuminen,
EU:n varojen suojeleminen petoksilta ja eturistiriidat

Mietintö: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

Mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027: harvainvaltaisten rakenteiden
torjuminen, EU:n varojen suojeleminen petoksilta ja eturistiriidat

[2020/2126(INI)]

Talousarvion valvontavaliokunta

2 • Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 172 artikla)
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