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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

586.376/OJ 586.376/OJ

2016 m. birželio 28 d., antradienis 1

10.00 - 11.45 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Referendumo Jungtinėje Karalystėje rezultatai - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 1

11.45 - 12.00 BALSAVIMAS (arba prieš tai vykusių diskusijų pabaiga) 1

Referendumo Jungtinėje Karalystėje rezultatai - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 1

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 3

Pateikimo terminai 4
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10.00 - 11.45 Diskusijos

11.45 - 12.00 BALSAVIMAS (arba prieš tai vykusių diskusijų pabaiga)

2 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

3 À • Referendumo Jungtinėje Karalystėje rezultatai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2016/2800(RSP)]

Paskui kalbės frakcijų pirmininkai

3 À - Referendumo Jungtinėje Karalystėje rezultatai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016

[2016/2800(RSP)]
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Pateikimo terminai
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3 3Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)
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Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

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
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3 À • Referendumo Jungtinėje Karalystėje rezultatai - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 24 d., penktadienis, 16.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 27 d., pirmadienis, 17.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 27 d., pirmadienis, 18.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu birželio 27 d., pirmadienis, 21.00 val.
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