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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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2019 m. liepos 15 d., pirmadienis 1

17.00 - 20.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis) 1

2019 m. liepos 16 d., antradienis 2

09.00 - 12.30 PRIORITETINĖS DISKUSIJOS 2

Kandidatės į Komisijos pirmininkus pareiškimas 2

15.00 - 16.00 2

Rumunijos pirmininkavimo Tarybai rezultatų peržiūra - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 2

18.00 - 20.00 2

Komisijos pirmininko rinkimai 2

20.00 - 23.00 (arba po Komisijos pirmininko rinkimų)
Diskusijos 2

Visuotinės ES strategijos įgyvendinimas - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 2

Padėtis Venesueloje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas 2

Padėtis Persijos įlankos regione - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai
ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 2

Padėtis Moldovoje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas 2

2019 m. liepos 17 d., trečiadienis 4

10.00 - 11.50 4

Tarybai pirmininkaujančios Suomijos veiklos programos pristatymas - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 4

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS 4

Tarpparlamentinių delegacijų narių skaičius 4

15.00 - 19.00 4

Humanitarinė pagalba Viduržemio jūroje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 4

Švaraus oro zonos ES miestuose - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 4

19.00 - 19.15 4

Į tarpparlamentines delegacijas paskirtų narių paskelbimas 4

2019 m. liepos 18 d., ketvirtadienis 5



Turinys

640.119/OJ 640.119/OJ

10.00 - 11.00 5

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis) 5

Padėtis Honkonge 5

Padėtis prie JAV ir Meksikos sienos 5

Rusija, visų pirma aplinkosaugos aktyvistų ir Ukrainos politinių kalinių padėtis 5

11.00 - 13.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 5

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės
principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) 5

Padėtis Venesueloje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 5

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 7

Pateikimo terminai 9



2019 m. liepos 15 d., pirmadienis

 

 

17.00 - 20.00     

1 12019 m. liepos 15 d., pirmadienis

640.119/OJ 640.119/OJ

17.00 - 20.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis)



2019 m. liepos 16 d., antradienis

 

 

09.00 - 12.30     PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

 

15.00 - 16.00     

 

18.00 - 20.00

 

20.00 - 23.00     (arba po Komisijos pirmininko rinkimų)

Diskusijos

2 22019 m. liepos 16 d., antradienis
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09.00 - 12.30 PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

15.00 - 16.00 Diskusijos

18.00 - 20.00 Rinkimai

20.00 - 23.00
(arba po Komisijos pirmininko rinkimų)
Diskusijos

12 • Kandidatės į Komisijos pirmininkus pareiškimas

Netaikoma procedūra „prašau žodžio“ ir nenaudojamos mėlynosios kortelės

21 • Rumunijos pirmininkavimo Tarybai rezultatų peržiūra

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2685(RSP)]

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

15 • Komisijos pirmininko rinkimai

25 • Visuotinės ES strategijos įgyvendinimas

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

[2019/2729(RSP)]

26 À • Padėtis Venesueloje

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

[2019/2730(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

27 • Padėtis Persijos įlankos regione

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

[2019/2731(RSP)]

31 • Padėtis Moldovoje

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

[2019/2737(RSP)]
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2019 m. liepos 17 d., trečiadienis

 

 

10.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS

 

15.00 - 19.00     

 

19.00 - 19.15

4 42019 m. liepos 17 d., trečiadienis
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10.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS

15.00 - 19.00 Diskusijos

19.00 - 19.15 Paskelbimas

22 • Tarybai pirmininkaujančios Suomijos veiklos programos pristatymas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2687(RSP)]

24 À - Tarpparlamentinių delegacijų narių skaičius

B9-0005/2019

[2019/2719(RSO)]

23 • Humanitarinė pagalba Viduržemio jūroje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2718(RSP)]

32 • Švaraus oro zonos ES miestuose

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2738(RSP)]

19 • Į tarpparlamentines delegacijas paskirtų narių paskelbimas



2019 m. liepos 18 d., ketvirtadienis

 

 

10.00 - 11.00     
 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

 

11.00 - 13.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

5 52019 m. liepos 18 d., ketvirtadienis

640.119/OJ 640.119/OJ

10.00 - 11.00 Diskusijos

11.00 - 13.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

28 À • Padėtis Honkonge

Bendra rezoliucija B9-0013/2019, B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019,
B9-0019/2019, B9-0021/2019, B9-0023/2019

[2019/2732(RSP)]

29 À • Padėtis prie JAV ir Meksikos sienos

Bendra rezoliucija B9-0014/2019, B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019,
B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019, B9-0030/2019

[2019/2733(RSP)]

30 À • Rusija, visų pirma aplinkosaugos aktyvistų ir Ukrainos politinių kalinių padėtis

Bendra rezoliucija B9-0012/2019, B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019,
B9-0020/2019, B9-0022/2019, B9-0025/2019

[2019/2734(RSP)]

9 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės
valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

26 À - Padėtis Venesueloje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019,
B9-0010/2019, B9-0011/2019

[2019/2730(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2019 m. liepos 16 d., antradienis

 

09.00 - 12.30

 

15.00 - 16.00

 

20.00 - 23.00

 

 

2019 m. liepos 17 d., trečiadienis

 

10.00 - 11.50

 

15.00 - 19.00
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Paskirtasis Komisijos pirmininkas (kartu su atsakymais) :30'

Parlamento nariai :135'

PPE : 31', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 13' 30, ID : 13' 30, ECR : 12', GUE/NGL : 8' 30, NI : 11'

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

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'

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

:40'

Procedūra „prašau žodžio“ (4 x 5') :20'

Parlamento nariai :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30

Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Taryba (kartu su atsakymais) :20'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Procedūra „prašau žodžio“ (2 x 5') :10'

Parlamento nariai :135'

PPE : 31', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 13' 30, ID : 13' 30, ECR : 12', GUE/NGL : 8' 30, NI : 11'



2019 m. liepos 18 d., ketvirtadienis

 

10.00 - 11.00
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Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius (144 straipsnis) :1'

Procedūra „prašau žodžio“ (144 straipsnis) (3 x 2') :6'

Parlamento nariai :21'

PPE : 3', S&D : 3', Renew : 2' 30, Verts/ALE : 2' 30, ID : 2' 30, ECR : 2' 30, GUE/NGL : 2' 30, NI : 2' 30



Pateikimo terminai

 
 

2019 m. liepos 16 d., antradienis

 

 

2019 m. liepos 17 d., trečiadienis

 

 

2019 m. liepos 18 d., ketvirtadienis
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26 À • Padėtis Venesueloje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų liepos 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

liepos 17 d., trečiadienis, 10.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai liepos 17 d., trečiadienis, 11.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu liepos 17 d., trečiadienis, 16.00 val.

24 À • Tarpparlamentinių delegacijų narių skaičius

- Pasiūlymas dėl sprendimo liepos 12 d., penktadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai liepos 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu liepos 16 d., antradienis, 16.00 val.

28 À • Padėtis Honkonge

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) liepos 15 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

liepos 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

liepos 17 d., trečiadienis, 14.00 val.

29 À • Padėtis prie JAV ir Meksikos sienos

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) liepos 15 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

liepos 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

liepos 17 d., trečiadienis, 14.00 val.

30 À • Rusija, visų pirma aplinkosaugos aktyvistų ir Ukrainos politinių kalinių padėtis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) liepos 15 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

liepos 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

liepos 17 d., trečiadienis, 14.00 val.



Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
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- Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių,
demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

liepos 17 d., trečiadienis, 19.00 val.
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