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Pirmosios naujos kadencijos Parlamento mėnesinės sesijos metu frakcijos gali
susitikti:

pirmadienį po pietų,
antradienį,

trečiadienį ir ketvirtadienį tarp įvairių balsavimų



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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2019 m. liepos 2 d., antradienis 1

10.00 - 11.00 1

Posėdžio pradžia 1

2019 m. liepos 3 d., trečiadienis 2

09.00 - 13.00 2

Parlamento pirmininko rinkimai 2

Parlamento pirmininko rinkimai 2

ARBA 2

Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai 2

13.00  (arba pasibaigus Parlamento pirmininko rinkimams) Darbo tvarka 2

13.00 - 13.30 (arba pasibaigus Parlamento pirmininko rinkimams) BALSAVIMAS 2

Komitetų narių skaičius 2

15.00 - 19.00 2

Parlamento pirmininko rinkimai 2

ARBA 2

Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai 2

Parlamento pirmininko rinkimai 2

ARBA 2

Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai 3

Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai 3

20.00 - 20.15 3

Pranešimas apie skyrimą į komitetus 3

20.15 - 23.00 3

Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai 3

Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai 3

2019 m. liepos 4 d., ketvirtadienis 4

09.00 - 10.30 4

Parlamento kvestorių rinkimai 4

Parlamento kvestorių rinkimai 4

Parlamento kvestorių rinkimai 4

10.30 - 11.30 Diskusijos (arba po kvestorių rinkimų) 4

2019 m. birželio 20–21 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados - Europos Vadovų Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 4



Turinys
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 6

Pateikimo terminai 7



2019 m. liepos 2 d., antradienis

 

 

10.00 - 11.00

1 12019 m. liepos 2 d., antradienis
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10.00 - 11.00 Posėdžio pradžia

3 • Posėdžio pradžia



2019 m. liepos 3 d., trečiadienis

 
Nurodytas balsavimų laikas, skirtas Pirmininkui ir pirmininko pavaduotojams rinkti, yra tik orientacinio pobūdžio.

 

09.00 - 13.00

 

13.00      (arba pasibaigus Parlamento pirmininko rinkimams) Darbo tvarka

 

13.00 - 13.30     (arba pasibaigus Parlamento pirmininko rinkimams) BALSAVIMAS

 

15.00 - 19.00

2 22019 m. liepos 3 d., trečiadienis
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09.00 - 13.00 Rinkimai

13.00 (arba pasibaigus Parlamento pirmininko rinkimams) Darbo tvarka

13.00 - 13.30 (arba pasibaigus Parlamento pirmininko rinkimams) BALSAVIMAS

15.00 - 19.00 Rinkimai

20.00 - 20.15 Paskelbimas

20.15 - 23.00 Rinkimai

53 À • Parlamento pirmininko rinkimai

Pirmasis balsavimas

41 • Parlamento pirmininko rinkimai

Galbūt antrasis balsavimas

42 • ARBA

36 • Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai

Pirmasis balsavimas

27 À - Komitetų narių skaičius

B9-0001/2019

[2019/2689(RSO)]

48 • Parlamento pirmininko rinkimai

Galbūt trečiasis balsavimas

47 • ARBA

49 • Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai

Galbūt pirmasis ar antrasis balsavimas

50 • Parlamento pirmininko rinkimai

Galbūt ketvirtasis ir paskutinis balsavimas

46 • ARBA



 

20.00 - 20.15

 

20.15 - 23.00

3 32019 m. liepos 3 d., trečiadienis
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51 • Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai

Galbūt pirmasis, antrasis ar trečiasis ir paskutinis balsavimas

52 • Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai

Galbūt pirmasis, antrasis ar trečiasis ir paskutinis balsavimas

32 • Pranešimas apie skyrimą į komitetus

44 • Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai

Pirmasis, antrasis arba trečiasis ir paskutinysis rinkimų turas

45 • Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai

Galbūt trečiasis ir paskutinis balsavimas



2019 m. liepos 4 d., ketvirtadienis

 
Nurodytas tik orientacinis kvestorių rinkimų turų laikas 

 

09.00 - 10.30

 

10.30 - 11.30     Diskusijos (arba po kvestorių rinkimų)

4 42019 m. liepos 4 d., ketvirtadienis
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09.00 - 10.30 Rinkimai

10.30 - 11.30 Diskusijos (arba po kvestorių rinkimų)

37 • Parlamento kvestorių rinkimai

Pirmasis balsavimas

38 • Parlamento kvestorių rinkimai

Galbūt antrasis balsavimas

39 • Parlamento kvestorių rinkimai

Galbūt trečiasis ir paskutinis balsavimas

15 • 2019 m. birželio 20–21 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2686(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai

5 5
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2019 m. liepos 4 d., ketvirtadienis

 

10.30 - 11.30

 

6 6Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

640.068/OJ 640.068/OJ

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 3'



Pateikimo terminai

 
 

2019 m. liepos 3 d., trečiadienis

 

7 7Pateikimo terminai
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53 À • Parlamento pirmininko rinkimai

- Raštai su kandidatų į pirmąjį Parlamento pirmininko rinkimų turą
pavardėmis turėtų būti adresuojami kadenciją baigiančiam Parlamento
pirmininkui ir pateikiami generalinio sekretoriaus pavaduotojui
(Louise Weiss Building, R00.101 "Open-plan area of the Presidency")

liepos 2 d., antradienis, 22.00 val.

27 À • Komitetų narių skaičius

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos liepos 1 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai liepos 2 d., antradienis, 10.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu liepos 2 d., antradienis, 17.00 val.


	2019 m. liepos 2 d., antradienis
	10.00 - 11.00

	2019 m. liepos 3 d., trečiadienis
	09.00 - 13.00
	13.00      (arba pasibaigus Parlamento pirmininko rinkimams) Darbo tvarka
	13.00 - 13.30     (arba pasibaigus Parlamento pirmininko rinkimams) BALSAVIMAS
	15.00 - 19.00
	20.00 - 20.15
	20.15 - 23.00

	2019 m. liepos 4 d., ketvirtadienis
	09.00 - 10.30
	10.30 - 11.30     Diskusijos (arba po kvestorių rinkimų)

	Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)
	2019 m. liepos 4 d., ketvirtadienis
	10.30 - 11.30


	Pateikimo terminai
	2019 m. liepos 3 d., trečiadienis

	Turinys
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	


