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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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15.00 - 15.30 Iškilmingas posėdis

15.30 - 23.00 Diskusijos

32 • Iškilmingas posėdis. Izraelio valstybės prezidento Reuveno Rivlino kalba

1 • Darbotvarkė

35 À • Žudynės rytinėje Kongo dalyje

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

[2016/2770(RSP)]

37 • Radikalizacijos, dėl kurios kyla smurtinis ekstremizmas ir terorizmas, prevencija

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2016/2795(RSP)]

36 • Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir žvejybos
planas

Komisijos pareiškimas

[2016/2780(RSP)]

34 • JAV sankcijos, darančios poveikį ES verslui Irane

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Bernd Lange, Marietje Schaake (O-000082/2016 - B8-0706/2016)
Tarptautinės prekybos komitetas
Komisijai
JAV sankcijos, darančios poveikį ES verslui Irane

[2016/2677(RSP)]

22 À« • Sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo
sprendimų pripažinimas ir vykdymas

Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl sutuoktinių turto teisinio
režimo srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir
vykdymo

[COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)]

Teisės reikalų komitetas
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21 À« • Registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytina jurisdikcija, teisė
ir teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas

Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl registruotos partnerystės
turtinių pasekmių srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų
pripažinimo ir vykdymo

[COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)]

Teisės reikalų komitetas

5 À • Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET
2020“) pažangos stebėjimas

Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Pranešimas dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės
programos („ET 2020“) pažangos stebėjimo

[2015/2281(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

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