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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 - 11.50     

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 12.30 Sacharovo premijos įteikimas

12.30 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

76 • Komisijos darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų skatinimo
priemonių rinkinys

Komisijos pirmininko pareiškimas

[2014/2975(RSP)]

Dalyvaus Tarybos atstovas ir EIB pirmininkas
Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

11 À • 2014 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. gruodžio
1–12 d.)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2014/2777(RSP)]

49 • 2014 m. Sacharovo premija

2014 m. Sacharovo premijos įteikimas Dr. Denis Mukwege už jo dedamas pastangas
tūkstančiams moterų ir mergaičių, kurios Kongo Demokratinėje Respublikoje nukentėjo
nuo sukilėlių pajėgų vykdyto seksualinio išnaudojimo, atkurti fizinę ir psichinę sveikatą

18 « - Europos Centrinio Banko renkama statistinė informacija

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

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

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

19 À« - Europos Centrinio Banko teisės taikyti sankcijas

Pranešimas: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

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

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

11 À - 2014 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. gruodžio 1–12 d.)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]



15.00 - 23.00     
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64 À • Palestinos valstybingumo pripažinimas

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

[2014/2964(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

44 À •  JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės

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

[2014/2919(RSP)]

72 • G20 susitikimo rezultatai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2014/2968(RSP)]

73 À • Bendroji skaitmeninė rinka

Komisijos pareiškimas

[2014/2973(RSP)]

75 À • ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga

Komisijos pareiškimas

[2014/2976(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje
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