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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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Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
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08.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 17.00 Diskusijos

89 • Minimalių pajamų sistemos ES

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Thomas Händel (O-000087/2016 - B8-0710/2016)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
Minimalių pajamų sistemos Europos Sąjungoje

[2016/2676(RSP)]

14 À • Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymas

Pranešimas: Renate Weber (A8-0225/2016)

Pranešimas dėl 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios
vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (Lygių galimybių
užimtumo srityje direktyva), taikymo

[2015/2116(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

15 À • Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla,
poveikis ir pridėtinė vertė

Pranešimas: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Pranešimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m.
veiklos, poveikio ir pridėtinės vertės

[2015/2284(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

108 À • Filipinai

Bendra rezoliucija B8-0990/2016, B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016,
B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016

[2016/2880(RSP)]

109 À • Somalis

Bendra rezoliucija B8-0989/2016, B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016,
B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016

[2016/2881(RSP)]
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110 À • Zimbabvė

Bendra rezoliucija B8-0995/2016, B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016,
B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016

[2016/2882(RSP)]

113 • Europos Komisijos nario skyrimas. Julian King (UK)

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

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

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

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

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 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)

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

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

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

Pranešimas: Ska Keller (A8-0236/2016)

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

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

27 À« - Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Pranešimas: Laura Agea (A8-0247/2016)

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

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0987/2016

[2016/2664(RSP)]

31 À - Pašto paslaugų direktyvos taikymas

Pranešimas: Markus Ferber (A8-0254/2016)

[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)

[2016/2032(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
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13 À - Kaip kuo geriau pasinaudoti MVĮ darbo vietų kūrimo galimybėmis?

Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

[2015/2320(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

14 À - Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymas

Pranešimas: Renate Weber (A8-0225/2016)

[2015/2116(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

15 À - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla, poveikis ir pridėtinė
vertė

Pranešimas: Marian Harkin (A8-0227/2016)

[2015/2284(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

112 • Susitarimai dėl varžybų baigties

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Silvia Costa (O-000102/2016 - B8-0714/2016)
Kultūros ir švietimo komitetas
Komisijai
Susitarimai dėl varžybų baigties

[2016/2873(RSP)]
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