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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     

 
Bendros diskusijos - Energetika

 
Bendrų diskusijų pabaiga
 
Bendros diskusijos - Sanglauda
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17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

59 À • Naujo energijos rinkos modelio kūrimas

Pranešimas: Werner Langen (A8-0214/2016)

Pranešimas dėl naujo energijos rinkos modelio kūrimo

[2015/2322(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

41 À • ES šildymo ir vėsinimo strategija

Pranešimas: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Pranešimas dėl ES šildymo ir vėsinimo strategijos

[2016/2058(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

77 À • MVĮ konkurencingumo didinimas

Pranešimas: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Pranešimas dėl Bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 3 dalyje nurodyto teminio
tikslo didinti MVĮ konkurencingumą įgyvendinimo

[2015/2282(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

78 • Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, skirtos
pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai

Pranešimas: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijų, skirtų
pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai

[2015/2278(INI)]

Regioninės plėtros komitetas



 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

Trumpas toliau pateikiamo pranešimo pristatymas:
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79 • Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos
priemonės

Pranešimas: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Pranešimas „Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir
novatoriškos priemonės“

[2015/2280(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

30 À • ES Alpių regiono strategija

Pranešimas: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Pranešimas dėl ES Alpių regiono strategijos

[2015/2324(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

63 À • ES patikos fondas Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba

Pranešimas: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Pranešimas dėl ES patikos fondo Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba

[2015/2341(INI)]

Vystymosi komitetas

92 À • Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų
kūrimas

Pranešimas: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

Pranešimas dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos
sąlygų kūrimo

[2016/2017(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

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