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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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09.00 - 11.50     

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (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

15.00 - 17.00 Diskusijos

37 À • Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas

Pranešimas: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Pranešimas dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo, ypač
atsižvelgiant  į JT Neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto baigiamąsias pastabas

[2015/2258(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

89 À • Albinizmu sergančių asmenų padėtis Afrikoje, ypač Malavyje

Bendra rezoliucija B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016,
B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Bahreinas

Bendra rezoliucija B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016,
B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Mianmaras, ypač rohinjų padėtis

Bendra rezoliucija B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016,
B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

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

65 À - Rekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos

Pranešimas: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

37 À - Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas

Pranešimas: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas



 

15.00 - 17.00     
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82 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidžiami vartoti teiginiai apie maisto
produktų sveikumą

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Netarifinės prekybos kliūtys maisto produktų eksportuotojams ES vidaus rinkoje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Komisijai
Netarifinės prekybos kliūtys maisto produktų eksportuotojams ES vidaus rinkoje

[2016/2681(RSP)]

76 • Asmens duomenų perdavimas į Kiniją.

Komisijos pareiškimas

[2016/2762(RSP)]

94 • Teisės aktų dėl minimalus darbo užmokesčio taikymas transporto sektoriuje

Komisijos pareiškimas

[2016/2815(RSP)]
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