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Procedūrų paaiškinimai
 

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

À = Pateikimo terminai    ´ = ??5020??    6 = ??5022??

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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1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

68 • Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

[2014/2197(INS)]

Pasisakys vienas iš autorių, Komisijos atstovas ir po vieną kiekvienos frakcijos atstovą
Bus balsuojama ketvirtadienį

36 À • ES ir visuotinė vystymosi programa po 2015 m.

Pranešimas: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

Pranešimas dėl ES ir visuotinės vystymosi programos po 2015 m.

[2014/2143(INI)]

Vystymosi komitetas

58 À • Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Iskra Mihaylova (O-000082/2014 - B8-0042/2014)
Regioninės plėtros komitetas
Komisijai
Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką

[2014/2946(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

46 • Dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolė

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Bernd Lange (O-000081/2014 - B8-0040/2014)
Tarptautinės prekybos komitetas
Komisijai
Dvejopo naudojimo objektų eksporto kontrolė

[2014/2869(RSP)]

66 À • Komisijos poveikio vertinimo gairės

Komisijos pareiškimas

[2014/2967(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

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