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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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09.00 - 11.00     
 

Balsavimas dėl prašymo pradėti procedūrą skubos tvarka (Darbo tvarkos taisyklių

154 straipsnis)

 

11.15 - 12.00     Iškilmingas posėdis

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.00 Diskusijos

11.15 - 12.00 Iškilmingas posėdis

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

77 « - Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas)
Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų
nuosavų išteklių sistemos

Pranešimas: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Biudžeto komitetas

 (dar nepriimta)

10 À • Strategijos „ES 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Tarybai
Strategijos "Europa 2020" užimtumo ir socialiniai aspektai

Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
Strategijos "Europa 2020" užimtumo ir socialiniai aspektai

[2014/2779(RSP)]

28 • Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus kalba

59 ««« - Protokolas dėl su geležinkelių riedmenimis susijusių dalykų

Rekomendacija: Heidi Hautala (A8-0030/2014)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Konvencijos dėl tarptautinių interesų, susijusių su mobiliąja
įranga, Protokolo dėl su geležinkelių riedmenimis susijusių dalykų, priimto Liuksemburge 2007 m. vasario
23 d., patvirtinimo Europos Sąjungos vardu projekto

[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]

Teisės reikalų komitetas
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62 ««« - Hagos konvencija dėl susitarimų dėl teismingumo patvirtinimo

Rekomendacija: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl 2005 m. birželio 30 d. Hagos konvencijos dėl susitarimų dėl
teismingumo patvirtinimo Europos Sąjungos vardu projekto

[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]

Teisės reikalų komitetas

57 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška
„EGF/2014/008 FI/STX Rauma“

Pranešimas: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos
ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir
patikimo finansų valdymo 13 punktą (Suomijos paraiška EGF/2014/008 FI/STX Rauma)

[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]

Biudžeto komitetas

56 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška
„EGF/2014/005  FR/GAD“

Pranešimas: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos
ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir
patikimo finansų valdymo, 13 punktą (Prancūzijos paraiška EGF/2014/005 FR/GAD)

[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]

Biudžeto komitetas

67 - Teisingumo Teismo nuomonė dėl Europos Sąjungos ir Kanados susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo
keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Kanados sienos apsaugos tarnybai
suderinamumo su Sutartimis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0265/2014

[2014/2966(RSP)]

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

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

[2014/2143(INI)]

Vystymosi komitetas

10 À - Strategijos „ES 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0252/2014

[2014/2779(RSP)]



15.00 - 23.00     
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26 • 2015 m. biudžetas. Taikinimo komiteto rezultatai

40 • Kova su smurtu prieš moteris

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Komisijai
Tolesni veiksmai Europos Parlamentui priėmus teisėkūros pranešimą savo iniciatyva dėl kovos prieš
smurtą prieš moteris

[2014/2916(RSP)]

35 À • Padėtis Viduržemio jūros regione praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Tarybai
Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją

Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją

[2014/2907(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

61 • Išsiuntimas supaprastinta tvarka ir siūlomas neatidėliotino gražinimo įteisinimas
Ispanijoje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija
Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji
Frakcija „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“
Komisijai
Išsiuntimas supaprastinta tvarka ir siūlomas neatidėliotino gražinimo įteisinimas Ispanijoje

[2014/2959(RSP)]

30 • 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
2014-2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa

[2014/2861(RSP)]

29 • Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos įgyvendinimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos įgyvendinimas

[2014/2862(RSP)]



 
Bendros diskusijos - Europos Centrinis Bankas

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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74 • Bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis vertinimas

Komisijos pareiškimas

[2014/2977(RSP)]

19 À« • Europos Centrinio Banko teisės taikyti sankcijas

Pranešimas: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB)
Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

18 « • Europos Centrinio Banko renkama statistinė informacija

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
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