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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     

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų. Trukmė: ne ilgiau kaip valandą (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

20 À • Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Linda McAvan (O-000083/2014 - B8-0041/2014)
Vystymosi komitetas
Komisijai
Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse

[2014/2853(RSP)]

69 À • Pakistanas: įstatymai dėl šventvagystės

Bendra rezoliucija B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014,
B8-0293/2014, B8-0298/2014, B8-0302/2014

[2014/2969(RSP)]

70 À • Serbija: karo nusikaltimais kaltinamo V. Šešeljo byla

Bendra rezoliucija B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014,
B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014

[2014/2970(RSP)]

71 À • Irakas: moterų grobimas ir netinkamas elgesys su jomis

Bendra rezoliucija B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014,
B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014

[2014/2971(RSP)]

68 - Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

B8-0249/2014

[2014/2197(INS)]

9 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės
valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

78 À - Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/.. dėl laikinos įnašų dalinių įmokų, skirtų Bendros
pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti pereinamuoju laikotarpiu, sistemos

B8-0246/2014

[2014/2882(DEA)]
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58 À - Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014,
B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014

[2014/2946(RSP)]

66 À - Komisijos poveikio vertinimo gairės

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014,
B8-0315/2014, B8-0316/2014

[2014/2967(RSP)]

44 À -  JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0285/2014

[2014/2919(RSP)]

73 À - Bendroji skaitmeninė rinka

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014

[2014/2973(RSP)]

20 À - Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0253/2014

[2014/2853(RSP)]
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