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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 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 12.20 Diskusijos

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 24.00 Diskusijos

71 • G 20 aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2016/2769(RSP)]

72 • Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai

Pranešimas: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

Preliminarus pranešimas dėl išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimų

[2016/2090(INI)]

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas

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

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

[2015/2278(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

79 - Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės

Pranešimas: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

[2015/2280(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

72 - Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai

Pranešimas: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

[2016/2090(INI)]

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas

96 - Prašymas atšaukti Parlamento nario Istváno Ujhelyi (István Ujhelyi) imunitetą

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti atšaukti Istváno Ujhelyiaus (István Ujhelyi) imunitetą

[2015/2237(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

97 - Prašymas ginti Parlamento nario Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) imunitetą

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

Pranešimas dėl prašymo ginti Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) privilegijas ir imunitetus

[2016/2015(IMM)]

Teisės reikalų komitetas
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98 - Prašymas atšaukti Parlamento nario Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą

Pranešimas: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą

[2016/2083(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

66 ««« - ES ir Kinijos susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu

Rekomendacija: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos
susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT)
XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos įsipareigojimų
sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo

[2015/0298(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

93 ««« - ES ir Urugvajaus susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu

Rekomendacija: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Urugvajaus Rytų
Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos
(GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai
stojant į Europos Sąjungą sudarymo

[2016/0058(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

82 - Audito Rūmų nario skyrimas: Lazaros Stavrou Lazarou

Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

dėl siūlymo skirti Lazarosą Stavrou Lazarou (Lazaros Stavrou Lazarou) Audito Rūmų nariu

[2016/0807(NLE)]

Biudžeto kontrolės komitetas

95 - Audito Rūmų nario skyrimas: João Figueiredo

Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

Pranešimas dėl João Alexandre Tavareso Gonçalveso de Figueiredo skyrimo Audito Rūmų nariu

[2016/0809(NLE)]

Biudžeto kontrolės komitetas

91 - Audito Rūmų nario skyrimas: Leo Brincat

Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Leo Brincatą Audito Rūmų nariu

[2016/0806(NLE)]

Biudžeto kontrolės komitetas

86 À«««II - Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo
įgaliojimai)

Rekomendacija antrajam svarstymui: Bernd Lange (A8-0240/2016)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl
Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos, susijusios su
deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai

[2013/0279(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas



 

15.00 - 24.00     
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88 À«««I - Gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistika

Pranešimas: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos gamtinių dujų ir
elektros energijos kainų statistikos, kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2008/92/EB dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams
pramonės vartotojams skaidrumą

[2015/0239(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

59 À - Naujo energijos rinkos modelio kūrimas

Pranešimas: Werner Langen (A8-0214/2016)

[2015/2322(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

41 À - ES šildymo ir vėsinimo strategija

Pranešimas: Adam Gierek (A8-0232/2016)

[2016/2058(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

77 À - MVĮ konkurencingumo didinimas

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

[2015/2282(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

30 À - ES Alpių regiono strategija

Pranešimas: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

[2015/2324(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

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

Pranešimas: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

[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)

[2016/2017(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

94 À • Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2016/2774(RSP)]

Po to pasisakys frakcijų atstovai
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104 • Padėtis Turkijoje

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

[2016/2876(RSP)]

105 • Padėtis po rinkimų Gabone

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

[2016/2877(RSP)]

106 • JT aukšto lygio susitikimuas siekiant spręsti didelių pabėgėlių ir migrantų srautų
problemą

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

[2016/2878(RSP)]

26 À • ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis

Pranešimas: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

Pranešimas dėl ES santykių su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis

[2015/2273(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

52 À • Socialinis dempingas ES

Pranešimas: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

Pranešimas dėl socialinio dempingo Europos Sąjungoje

[2015/2255(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

69 • Tarybos pozicijos dėl 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas

Tarybos pareiškimas

[2016/2768(RSP)]

32 ««« • ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas

Rekomendacija: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių
ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo Europos
Sąjungos vardu projekto

[2016/0005(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas



 
Bendrų diskusijų pabaiga
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99 • ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimo parlamentinė kontrolė ir
pilietinės visuomenės vykdoma stebėsena

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Bernd Lange, Alexander Graf Lambsdorff (O-000108/2016 - B8-0713/2016)
Tarptautinės prekybos komitetas
Komisijai
ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) parlamentinė priežiūra ir
pilietinės visuomenės vykdoma šio susitarimo stebėsena

[2016/2855(RSP)]

100 À • CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco
Affronte (O-000088/2016 - B8-0711/2016)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Tarybai
Johanesburge (Pietų Afrika) vyksiančiam CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti
pagrindiniai tikslai

Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco
Affronte (O-000089/2016 - B8-0712/2016)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Johanesburge (Pietų Afrika) vyksiančiam CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti
pagrindiniai tikslai

[2016/2664(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį
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