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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     PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.50 PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 24.00 Diskusijos

58 • Sąjungos padėtis

Komisijos pirmininko pareiškimas

[2016/2734(RSP)]

64 ««« - ES ir Šveicarijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo protokolas (Kroatijos įstojimas)

Rekomendacija: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos
Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolo dėl Susitariančiosios šalies statuso
suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai sudarymo projekto

[2013/0321(NLE)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

90 ««« - Trišalis socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais

Rekomendacija: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl trišalio socialinių reikalų aukščiausiojo
lygio susitikimo ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais

[2013/0361(APP)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

84 À«««II - Vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai

Rekomendacija antrajam svarstymui: Ivo Belet (A8-0256/2016)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai
reikalavimai, iš dalies keičiama Direktyva 2009/100/EB ir panaikinama Direktyva 2006/87/EB

[2013/0302(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

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

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

[2016/0005(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

83 À - Susitarimas dėl Konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0976/2016

[2016/2794(RSP)]

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 101 straipsnio 3 dalį
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94 À - Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016

[2016/2774(RSP)]

26 À - ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis

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

[2015/2273(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

52 À - Socialinis dempingas ES

Pranešimas: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

[2015/2255(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

102 À - Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų
investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų

B8-0974/2016

[2016/2816(DEA)]

111 À • Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto
bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2016/2891(RSP)]

Balsavimas vyks pes spalio mėn. I sesiją

107 • Sprendimas dėl valstybės pagalbos bendrovei „Apple“

Komisijos pareiškimas

[2016/2879(RSP)]

39 À«««I • Europos kelionės dokumentas, naudojamas grąžinant nelegaliai gyvenančius trečiųjų
šalių piliečius

Pranešimas: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos
kelionės dokumento neteisėtai ES esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti

[COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

36 À« • Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui

Pranešimas: Ska Keller (A8-0236/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m.
rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui
nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje

[COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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27 À« • Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Pranešimas: Laura Agea (A8-0247/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos
gairių

[COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

31 À • Pašto paslaugų direktyvos taikymas

Pranešimas: Markus Ferber (A8-0254/2016)

Pranešimas dėl Pašto paslaugų direktyvos taikymo

[2016/2010(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas

35 À • MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas
kapitalo rinkų sąjungoje

Pranešimas: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Pranešimas dėl MVĮ galimybių gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės
didinimo kapitalo rinkų sąjungoje

[2016/2032(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

13 À • Kaip kuo geriau pasinaudoti MVĮ darbo vietų kūrimo galimybėmis?

Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Pranešimas „Kaip kuo geriau pasinaudoti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbo
vietų kūrimo galimybėmis“

[2015/2320(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

103 À«««I • Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba
įtraukiami į prekybos sąrašą

Pranešimas: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto,
kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į
prekybos sąrašą

[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
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