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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 - 11.20 Diskusijos

11.30 - 13.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

47 • Diskusijos su Belgijos Ministru Pirmininku Charles'iu Micheliu Europos ateities
tema

[2018/2621(RSP)]

7 ««« - ES ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas (Kroatijos Respublikos
įstojimas)

Rekomendacija: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio
Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo
atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių
vardu projekto

[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

8 ««« - ES bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimas, kuriuo atsižvelgiama į
Kroatijos Respublikos įstojimą į ES

Rekomendacija: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos
pagrindų susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą,
sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto

[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

20 « - Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai N-(1-amino-3,3-dimetil-1-
oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamidui (ADB-CHMINACA)

Rekomendacija: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai
medžiagai N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamidui
(ADB-CHMINACA) projekto

[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

17 « - Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-
il)-1H-indazol-3-karboksamidui (CUMYL-4CN-BINACA)

Pranešimas: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai
medžiagai 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamidui (CUMYL-4CN-BINACA)
projekto

[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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38 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Belgijos paraiška
„EGF/2017/010 BE/Caterpillar“)

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“)

[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]

Biudžeto komitetas

24 - 2016 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“

Pranešimas: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

[2017/2216(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas

49 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti cukriniai runkeliai
H7-1

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0220/2018

[2018/2651(RSP)]

34 - Skyrimas į Europos prokuratūros atrankos grupės narius

B8-0219/2018

[2018/2032(INS)]

Piliečių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

39 À - Metinis pranešimas dėl 2016 m. Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės

Pranešimas: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas

50 À - Prezidento rinkimai Venesueloje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0225/2018

[2018/2695(RSP)]

10 À - Sanglaudos politika ir teminis tikslas „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse
tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“

Pranešimas: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

[2017/2285(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

42 À - Vaikų migrantų apsauga

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0218/2018

[2018/2666(RSP)]

28 À - Visuotinis draudimas atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0217/2018

[2017/2922(RSP)]
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5 À - Dabartinė avininkystės ir ožkininkystės sektorių padėtis ir ateities perspektyvos Sąjungoje

Pranešimas: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

[2017/2117(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

40 À - Žiniasklaidos pliuralizmas ir žiniasklaidos laisvė Europos Sąjungoje

Pranešimas: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

[2017/2209(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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