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Procedūrų paaiškinimai
 

Jei Parlamentas nenusprendžia kitaip, plenariniame posėdyje svarstomi tekstai teikiami balsuoti šia tvarka:
 

À = Pateikimo terminai    ´ = Terminai (jei prašoma)    6 = Tekstas dar nepriimtas, galimi terminai

1. Trečiasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««III)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas bendras dokumentas

2. Pritarimas

- Pritarimo procedūra («««)
Sutartyse numatytais atvejais visų Parlamento narių balsų dauguma priimamas arba atmetamas sprendimas, kuriuo duodamas
pritarimas

3. Antrasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««II)
Visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies keičiama Tarybos pozicija; balsavusių narių balsų dauguma
patvirtinama Tarybos pozicija

4. Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

- Darbo tvarkos taisyklių keitimas
Visų Parlamento narių balsų dauguma priimami pakeitimai
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas pasiūlymas dėl sprendimo

5. Pirmasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««I)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas arba iš dalies keičiamas pasiūlymas dėl teisės akto
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas teisėkūros rezoliucijos projektas

6. Pritarimas

- Pritarimo procedūra («««)
Sutartyse numatytais atvejais balsavusių narių balsų dauguma priimamas arba atmetamas sprendimas, kuriuo duodamas
pritarimas

7. Kitos procedūros

- Konsultavimosi procedūra («)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas arba iš dalies keičiamas pasiūlymas dėl teisės akto
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas teisėkūros rezoliucijos projektas

- Kita (pareiškimai, žodiniai klausimai, pranešimai savo iniciatyva, prašymai atšaukti nario imunitetą)
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas pasiūlymas dėl rezoliucijos arba dėl sprendimo



Turinys

Turinys
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2016 m. birželio 22 d., trečiadienis 1

15.00 - 15.30 Iškilmingas posėdis 1

Iškilmingas posėdis. Izraelio valstybės prezidento Reuveno Rivlino kalba 1

15.30 - 23.00 1

Darbotvarkė 1

Žudynės rytinėje Kongo dalyje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai
ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 1

Radikalizacijos, dėl kurios kyla smurtinis ekstremizmas ir terorizmas, prevencija - Tarybos ir Komisijos
pareiškimai 1

Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir žvejybos planas - Komisijos
pareiškimas 1

JAV sankcijos, darančios poveikį ES verslui Irane - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000082/2016 -
B8-0706/2016) 1

Bendros diskusijos - Tarptautinių porų nuosavybės teisės 1

Sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas ir
vykdymas  - Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016) 1

Registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų
pripažinimas ir vykdymas  - Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016) 2

Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) pažangos
stebėjimas  - Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016) 2

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 2

2016 m. birželio 23 d., ketvirtadienis 3

09.00 - 10.50 3

Bendros diskusijos - Energija 3

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita  - Pranešimas: Paloma López Bermejo
(A8-0196/2016) 3

Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo ataskaita  - Pranešimas: Markus Pieper
(A8-0199/2016) 3

11.00 - 11.30 Iškilmingas posėdis 3

Palestinos Nacionalinės Administracijos prezidento Mahmoudo Abbaso kalba 3

11.30 - 13.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 3

Paskyrimai į Tyrimo komitetą įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant
Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti 3

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo ES ir Libano protokolas (Bendrasis susitarimas)  -
Rekomendacija: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016) 3

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo ES ir Libano protokolas (2004 m. plėtra)  -
Rekomendacija: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016) 4

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo ES ir Libano protokolas (Bulgarijos ir Rumunijos
įstojimas į ES)  - Rekomendacija: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016) 4

ES ir Monako susitarimo, numatančio automatinius finansinių sąskaitų informacijos mainus, protokolas  -
Pranešimas: Andreas Schwab (A8-0206/2016) 4

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (paraiška „EGF/2015/012
BE/Hainaut Machinery“)  - Pranešimas: Victor Negrescu (A8-0207/2016) 4

Daugiametis paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planas  - Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 4

Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas  -
Pranešimas: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015) 5
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Sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas ir
vykdymas  - Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016) 5

Registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų
pripažinimas ir vykdymas  - Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016) 5

Žudynės rytinėje Kongo dalyje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 5

Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) pažangos
stebėjimas  - Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016) 5

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita  - Pranešimas: Paloma López Bermejo
(A8-0196/2016) 5

Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo ataskaita  - Pranešimas: Markus Pieper
(A8-0199/2016) 5

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 7

Pateikimo terminai 8



2016 m. birželio 22 d., trečiadienis

 

 

15.00 - 15.30     Iškilmingas posėdis

 

15.30 - 23.00     

 
Bendros diskusijos - Tarptautinių porų nuosavybės teisės

1 12016 m. birželio 22 d., trečiadienis
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15.00 - 15.30 Iškilmingas posėdis

15.30 - 23.00 Diskusijos

32 • Iškilmingas posėdis. Izraelio valstybės prezidento Reuveno Rivlino kalba

1 • Darbotvarkė

35 À • Žudynės rytinėje Kongo dalyje

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

[2016/2770(RSP)]

37 • Radikalizacijos, dėl kurios kyla smurtinis ekstremizmas ir terorizmas, prevencija

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2016/2795(RSP)]

36 • Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir žvejybos
planas

Komisijos pareiškimas

[2016/2780(RSP)]

34 • JAV sankcijos, darančios poveikį ES verslui Irane

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Bernd Lange, Marietje Schaake (O-000082/2016 - B8-0706/2016)
Tarptautinės prekybos komitetas
Komisijai
JAV sankcijos, darančios poveikį ES verslui Irane

[2016/2677(RSP)]

22 À« • Sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo
sprendimų pripažinimas ir vykdymas

Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl sutuoktinių turto teisinio
režimo srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir
vykdymo

[COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)]

Teisės reikalų komitetas



 
Bendrų diskusijų pabaiga
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21 À« • Registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytina jurisdikcija, teisė
ir teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas

Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl registruotos partnerystės
turtinių pasekmių srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų
pripažinimo ir vykdymo

[COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)]

Teisės reikalų komitetas

5 À • Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET
2020“) pažangos stebėjimas

Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Pranešimas dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės
programos („ET 2020“) pažangos stebėjimo

[2015/2281(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)



2016 m. birželio 23 d., ketvirtadienis

 

 

09.00 - 10.50     
 
Bendros diskusijos - Energija

 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

11.00 - 11.30     Iškilmingas posėdis

 

11.30 - 13.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 10.50 Diskusijos

11.00 - 11.30 Iškilmingas posėdis

11.30 - 13.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

17 À • Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita

Pranešimas: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Pranešimas dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaitos

[2016/2041(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

30 À • Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo ataskaita

Pranešimas: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Pranešimas dėl energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (2012/27/ES)
įgyvendinimo ataskaitos

[2015/2232(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

27 • Palestinos Nacionalinės Administracijos prezidento Mahmoudo Abbaso kalba

33 À - Paskyrimai į Tyrimo komitetą įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo
taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti

[2016/2725(RSO)]

7 ««« - Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo ES ir Libano protokolas (Bendrasis
susitarimas)

Rekomendacija: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo,
steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo dėl
Europos Sąjungos ir Libano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Libano Respublikos
dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto

[16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas
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8 ««« - Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo ES ir Libano protokolas (2004 m. plėtra)

Rekomendacija: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo,
steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, siekiant
atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos
Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir
Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo projekto

[13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

9 ««« - Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo ES ir Libano protokolas (Bulgarijos ir
Rumunijos įstojimas į ES)

Rekomendacija: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo,
steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, siekiant
atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo projekto

[13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

25 « - ES ir Monako susitarimo, numatančio automatinius finansinių sąskaitų informacijos mainus,
protokolas

Pranešimas: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos
bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos
direktyvoje 2003/48/EB, sudarymo Europos Sąjungos vardu

[COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

26 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (paraiška
„EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“)

Pranešimas: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2015/012 BE/Hainaut
Machinery“)

[COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)]

Biudžeto komitetas

16 «««I - Daugiametis paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planas

Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio paprastųjų tunų
išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo plano, kuriuo panaikinamas
Reglamentas (EB) Nr. 302/2009

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Žuvininkystės komitetas

Galutinis balsavimas

(Diskusijos: 18/01/2016, balsavimas: 19/01/2016)
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12 «««I - Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas

Pranešimas: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis
Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas ir iš dalies keičiamas
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007

[COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)]

Žuvininkystės komitetas

Galutinis balsavimas

(Diskusijos: 27/04/2015, balsavimas: 28/04/2015)

22 À« - Sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas
ir vykdymas

Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

[COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)]

Teisės reikalų komitetas

21 À« - Registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų
pripažinimas ir vykdymas

Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

[COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)]

Teisės reikalų komitetas

35 À - Žudynės rytinėje Kongo dalyje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016,
B8-0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016

[2016/2770(RSP)]

5 À - Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) pažangos
stebėjimas

Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

[2015/2281(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

17 À - Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita

Pranešimas: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

[2016/2041(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

30 À - Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo ataskaita

Pranešimas: Markus Pieper (A8-0199/2016)

[2015/2232(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 

Pateikimo terminai
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

 
 

2016 m. birželio 22 d., trečiadienis

 

15.30 - 23.00

 

 

2016 m. birželio 23 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 10.50
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Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė
(kartu su atsakymais)

:10'

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :35'

Pranešėjai (2 x 6') :12'

Autorius (komitetas) :5'

Parlamento nariai :195' 30

PPE : 52' 30, S&D : 46' 30, ECR : 19' 30, ALDE : 18' 30, GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 13',
ENF : 11', NI : 6'

Procedūra „prašau žodžio“ (6 x 5') :30'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Pranešėjai (2 x 6') :12'

Nuomonės referentai (4 x 1') :4'

Parlamento nariai :45'

PPE : 9' 30, S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 2' 30

Procedūra „prašau žodžio“ :5'



Pateikimo terminai

 
 

2016 m. birželio 22 d., trečiadienis

 

 

2016 m. birželio 23 d., ketvirtadienis
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35 À • Žudynės rytinėje Kongo dalyje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai
ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 17 d., penktadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 21 d., antradienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 21 d., antradienis, 13.00 val.

22 À • Sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas ir
vykdymas  - Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

- Pakeitimai birželio 20 d., pirmadienis, 12.00 val.

21 À • Registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų
pripažinimas ir vykdymas  - Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- Pakeitimai birželio 20 d., pirmadienis, 12.00 val.

5 À • Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) pažangos
stebėjimas  - Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

birželio 15 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 20 d., pirmadienis, 12.00 val.

17 À • Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita  - Pranešimas: Paloma López Bermejo
(A8-0196/2016)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

birželio 15 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 20 d., pirmadienis, 12.00 val.

30 À • Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo ataskaita  - Pranešimas: Markus Pieper
(A8-0199/2016)

- Pakeitimai birželio 15 d., trečiadienis, 12.00 val.

33 À • Paskyrimai į Tyrimo komitetą įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo
taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti

- Pakeitimai birželio 22 d., trečiadienis, 20.00 val.



Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas

 

9 9Pateikimo terminai

584.729/OJ 584.729/OJ

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį birželio 21 d., antradienis, 19.00 val.
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