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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
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2019 m. lapkričio 13 d., trečiadienis 1

15.00 - 23.00 1

Sesijos atnaujinimas 1

30-osios Berlynos sienos griūties metinės 1

Darbotvarkė 1

Vaiko teisės minint Vaiko teisių konvencijos 30-ąsias metines - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 1

ES plieno sektorius: kaip apsaugoti Europos darbuotojus ir įmones? - Komisijos pareiškimas 1

Turkijos vykdoma gręžimo veikla ES vandenyse rytinėje Viduržemo jūros dalyje - Sąjungos vyriausiosios
įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 1

Padėtis Bolivijoje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas 1

Padėtis Čilėje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas 1

Tarptautinė nebaudžiamumo už nusikaltimus prieš žurnalistus panaikinimo diena - Tarybos ir Komisijos
pareiškimai 1

Nauji susirgimai Ebola Rytų Afrikoje - Komisijos pareiškimas 2

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis) 2

2019 m. lapkričio 14 d., ketvirtadienis 3

09.00 - 11.20 3

Migrantų padėtis Bosnijoje, visų pirma Bihače - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

Padėtis migrantų antplūdžio valdymo centruose Graikijos salose, ypač Morijos atvejis - Tarybos ir Komisijos
pareiškimai 3

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

Prašymas atšaukti José Manuelio Fernandeso (José Manuel Fernandes) imunitetą  - Pranešimas: Ibán Garcia
Del Blanco (A9-0023/2019) 3

Nuotolinė prekyba prekėmis ir tam tikros šalies viduje tiekiamos prekės  - Pranešimas: Ondřej Kovařík
(A9-0019/2019) 3

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Belgijos paraiška
„EGF/2019/001 BE/Carrefour“  - Pranešimas: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019) 3

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: leidimo genetiškai modifikuota medvilnė
LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 3

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos MON 89788
(MON-89788-1) - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 4

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 89034 ×
1507 × NK603 × DAS-40278-9 ir tam tikri jų deriniai MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 ×
NK603 × DAS-40278-9 ir NK603 × DAS-40278-9 - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 4

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × MIR162
× MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi, trys, keturios ar
penkios iš šių modifikacijų, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 ir GA21
- Pasiūlymas dėl rezoliucijos 4

Seksualinio švietimo kriminalizavimas Lenkijoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 4

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 6
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15.00 - 23.00     
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15.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas

4 • 30-osios Berlynos sienos griūties metinės

[2019/2827(RSP)]

Dalyvauja Vokietijos Bundestago Pirmininkas Wolfgang Schäuble
Diskusijos, kuriose pasisako po vieną kiekvienos frakcijos atstovą

27 • Darbotvarkė

20 À • Vaiko teisės minint Vaiko teisių konvencijos 30-ąsias metines

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2876(RSP)]

Balsavimas vyks antrosios lapkričio mėn. sesijos metu

32 • ES plieno sektorius: kaip apsaugoti Europos darbuotojus ir įmones?

Komisijos pareiškimas

[2019/2920(RSP)]

21 • Turkijos vykdoma gręžimo veikla ES vandenyse rytinėje Viduržemo jūros dalyje

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

[2019/2875(RSP)]

23 À • Padėtis Bolivijoje

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

[2019/2896(RSP)]

Balsavimas vyks antrosios lapkričio mėn. sesijos metu

30 • Padėtis Čilėje

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

[2019/2916(RSP)]

19 • Tarptautinė nebaudžiamumo už nusikaltimus prieš žurnalistus panaikinimo diena

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2878(RSP)]
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24 • Nauji susirgimai Ebola Rytų Afrikoje

Komisijos pareiškimas

[2019/2897(RSP)]

2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis)
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09.00 - 11.20     

 

11.30 - 13.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.20 Diskusijos

11.30 - 13.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

26 • Migrantų padėtis Bosnijoje, visų pirma Bihače

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2900(RSP)]

25 • Padėtis migrantų antplūdžio valdymo centruose Graikijos salose, ypač Morijos
atvejis

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2898(RSP)]

29 - Prašymas atšaukti José Manuelio Fernandeso (José Manuel Fernandes) imunitetą

Pranešimas: Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti José Manuelio Fernandeso (José Manuel Fernandes) imunitetą

[2019/2005(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

18 « - Nuotolinė prekyba prekėmis ir tam tikros šalies viduje tiekiamos prekės

Pranešimas: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos
direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su nuotoline prekyba prekėmis ir tam tikromis šalies viduje
tiekiamomis prekėmis

[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

5 À - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Belgijos paraiška
„EGF/2019/001 BE/Carrefour“

Pranešimas: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Belgijos paraišką „EGF/2019/001 BE/Carrefour“

[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]

Biudžeto komitetas

13 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: leidimo genetiškai modifikuota medvilnė
LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0170/2019

[2019/2856(RSP)]



4 42019 m. lapkričio 14 d., ketvirtadienis

643.306/OJ 643.306/OJ

14 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos MON
89788 (MON-89788-1)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0169/2019

[2019/2857(RSP)]

16 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON
89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ir tam tikri jų deriniai MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9,
1507 × NK603 × DAS-40278-9 ir NK603 × DAS-40278-9

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0171/2019

[2019/2859(RSP)]

17 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 ×
MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi, trys,
keturios ar penkios iš šių modifikacijų, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti Bt11, MIR162, MIR604,
1507, 5307 ir GA21

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0172/2019

[2019/2860(RSP)]

22 À - Seksualinio švietimo kriminalizavimas Lenkijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019

[2019/2891(RSP)]

(Diskusijos: 21/10/2019)



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2019 m. lapkričio 13 d., trečiadienis

 

15.00 - 23.00

 

 

2019 m. lapkričio 14 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 11.20
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Tarybos Pirmininkas :5'

Vokietijos Bundestago Pirmininkas Wolfgang Schäuble :20'

Komisijos Pirmininkas :5'

Taryba (kartu su atsakymais) :20'

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

:30'

Komisija (kartu su atsakymais) :40'

Procedūra „prašau žodžio“ (7 x 5') :35'

Parlamento nariai :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30

Taryba (kartu su atsakymais) :20'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

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

Parlamento nariai :60' 30

PPE : 12' 30, S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 5' 30, GUE/NGL : 4' 30, NI : 5' 30



Pateikimo terminai
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20 À • Vaiko teisės minint Vaiko teisių konvencijos 30-ąsias metines - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 20 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 22 d., penktadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 22 d., penktadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu lapkričio 25 d., pirmadienis, 19.00 val.

23 À • Padėtis Bolivijoje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 20 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 25 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 25 d., pirmadienis, 20.00 val.

5 À • Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Belgijos paraiška
„EGF/2019/001 BE/Carrefour“  - Pranešimas: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

- Pakeitimai lapkričio 8 d., penktadienis, 13.00 val.

13 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: leidimo genetiškai modifikuota medvilnė
LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) - Pasiūlymas dėl rezoliucijos

- Pakeitimai lapkričio 7 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

14 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos MON 89788
(MON-89788-1) - Pasiūlymas dėl rezoliucijos

- Pakeitimai lapkričio 7 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

16 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON
89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ir tam tikri jų deriniai MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507
× NK603 × DAS-40278-9 ir NK603 × DAS-40278-9 - Pasiūlymas dėl rezoliucijos

- Pakeitimai lapkričio 7 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

17 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 ×
MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi, trys,
keturios ar penkios iš šių modifikacijų, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti Bt11, MIR162, MIR604, 1507,
5307 ir GA21 - Pasiūlymas dėl rezoliucijos

- Pakeitimai lapkričio 7 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

22 À • Seksualinio švietimo kriminalizavimas Lenkijoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 11 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 11 d., pirmadienis, 14.00 val.



Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
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- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį lapkričio 12 d., antradienis, 19.00 val.
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