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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 - 10.00     

 

10.00 - 12.30     

 

13.00 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 10.00 Diskusijos

10.00 - 12.30 Diskusijos

13.00 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

185 À • Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms,
puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos
Sąjungoje, remti

Komisijos pareiškimas

[2018/2619(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

195 • Diskusijos su Prancūzijos Prezidentu Emmanueliu Macronu Europos ateities tema

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - ES ir Libano susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Libano dalyvavimas
Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA)

Rekomendacija: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Libano Respublikos mokslinio ir
technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Libano Respublikos dalyvavimo
Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo
projekto

[2017/0199(NLE)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

62 ««« - ES ir Mauricijaus žuvininkystės partnerystės susitarimas: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

Rekomendacija: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus
Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis
įnašas, sudarymo projekto

[2017/0223(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

157 ««« - ES ir Norvegijos susitarimas dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų

Rekomendacija: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo
pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymo projekto

[2017/0259(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas
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177 - Europos baltyminių augalų propagavimo strategija

Pranešimas: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

[2017/2116(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

149 À«««I - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją

Pranešimas: Norbert Lins (A8-0262/2017)

[2016/0230(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Diskusijos: 11/09/2017, balsavimas: 13/09/2017)

148 À«««I - Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti
įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą

Pranešimas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

[2016/0231(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Diskusijos: 13/06/2017, balsavimas: 14/06/2017)

181 À«««I - Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas

Pranešimas: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014
m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos
politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo

[2017/0219(COD)]

Konstitucinių reikalų komitetas

34 À«««I - Pastatų energinis naudingumas

Pranešimas: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva
2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

45 À - Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas

Pranešimas: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

[2017/2030(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

187 À - Lyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje

Pranešimas: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

[2017/2210(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

167 À - Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]



 

15.00 - 23.00     
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35 À - Vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros
fondo įgyvendinimas

Pranešimas: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

[2017/2258(INI)]

Vystymosi komitetas

176 À - Besivystančių šalių skolos tvarumo gerinimas

Pranešimas: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Vystymosi komitetas

159 À - Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas ES

Pranešimas: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

193 À • Pažanga dėl JT pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir
dėl pabėgėlių

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

[2018/2642(RSP)]

214 • Padėtis Sirijoje

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

[2018/2673(RSP)]

210 À • Padėtis Rusijoje

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

[2018/2669(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

194 • Taikos perspektyvos Korėjos pusiasalyje atsižvelgiant į naujausius pokyčius

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

[2018/2643(RSP)]

211 À • Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių,
areštuotų ir sulaikytų Turkijoje atvejis

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

[2018/2670(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį



 
Bendros diskusijos - ES ir Australija

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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38 À • ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra
ir būsima struktūra po 2020 m.

Pranešimas: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Pranešimas „ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio
peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m.“

[2017/2280(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

19 ««« • ES ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymas

Rekomendacija: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių
ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

[2016/0367(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

21 • ES ir Australijos bendrasis susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl
Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo
sudarymo Sąjungos vardu projekto

[2017/2227(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

89 À • Metinės 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo
ataskaitos

Pranešimas: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Pranešimas dėl metinių 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo
ataskaitų

[2017/2010(INI)]

Teisės reikalų komitetas
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