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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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09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Platesnės apimties klausimai

174 À • Europos apsaugos orderio direktyvos įgyvendinimas

Pranešimas: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Pranešimas dėl Direktyvos 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio įgyvendinimo

[2016/2329(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

158 À • Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Kultūros ir švietimo komitetas
Komisijai
Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai

[2018/2571(RSP)]

205 À • Baltarusija

Bendra rezoliucija B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018,
B8-0201/2018, B8-0204/2018

[2018/2661(RSP)]

206 À • Filipinai

Bendra rezoliucija B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018,
B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018

[2018/2662(RSP)]

207 À • Padėtis Gazos Ruože

Bendra rezoliucija B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018,
B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018

[2018/2663(RSP)]
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9 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės
valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

201 « - Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl prievolės taikyti minimalų standartinį
tarifą

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl
pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl prievolės taikyti minimalų standartinį tarifą

[COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

41 À«««I - Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija

Pranešimas: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

15 À«««I - Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų,
komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra

Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

(Diskusijos: 04/04/2017, balsavimas: 04/04/2017)

14 À«««I - Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas

Pranešimas: Martin Häusling (A8-0311/2015)

[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

202 À« - Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Pranešimas: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

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

[COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

183 À - 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas

Pranešimas: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Pranešimas dėl Europos Parlamento 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos

[2018/2001(BUD)]

Biudžeto komitetas

217 «««I - Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės
aktų

Pranešimas: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos,
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities
teisės aktų

[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis
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190 À - Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalisto Jáno Kuciako ir Martinos
Kušnírovos atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0186/2018

[2018/2628(RSP)]

(Diskusijos: 14/03/2018)

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0189/2018

[2018/2619(RSP)]

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0194/2018, B8-0196/2018

[2018/2670(RSP)]

178 À - Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas

Pranešimas: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

73 À - Metinė konkurencijos politikos ataskaita

Pranešimas: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

[2017/2191(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

156 À - Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0188/2018, B8-0195/2018

[2017/2951(RSP)]

174 À - Europos apsaugos orderio direktyvos įgyvendinimas

Pranešimas: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

[2016/2329(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

158 À - Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0190/2018

[2018/2571(RSP)]



15.00 - 16.00     Platesnės apimties klausimai
 

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)
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216 • O-000022/2018

B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
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