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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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17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

29 «««I • Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinės
vertės

Pranešimas: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl reikalavimų,
susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų
ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu

[2014/0268(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

34 À • Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką

Pranešimas: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Pranešimas dėl pabėgėlių: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką

[2015/2321(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

78 • Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Thomas Händel (O-000094/2016 - B8-0709/2016)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva

[2016/2793(RSP)]

77 À«««I • Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas

Pranešimas: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos
vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Bus balsuojama trečiadienį
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Bendrų diskusijų pabaiga

 

Trumpas toliau pateikiamo pranešimo pristatymas:
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25 À • Socialiniai ir aplinkosaugos standartai, žmogaus teisės ir įmonių socialinė
atsakomybė

Pranešimas: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Pranešimas dėl 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos
standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo

[2015/2038(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

68 À • Nauja perspektyvi ir novatoriška ateities strategija dėl prekybos ir investicijų

Pranešimas: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Pranešimas dėl naujos perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl prekybos
ir investicijų

[2015/2105(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

23 À • Kova su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose

Pranešimas: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Pranešimas dėl kovos su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose

[2015/2340(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

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