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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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Bendros diskusijos - ES žvejybos sektorius

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

40 • Komisijos priimtas sprendimas dėl Trečiojo judumo dokumentų rinkinio

Komisijos pareiškimas

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis
planas

Pranešimas: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šiaurės
jūros demersinių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiamečio plano
sudarymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 676/2007 ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1342/2008

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Žuvininkystės komitetas

(Diskusijos: 13/09/2017, balsavimas: 14/09/2017)

27 • ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimas

Pranešimas: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Pranešimas dėl ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimo

[2017/2119(INI)]

Žuvininkystės komitetas

73 À • Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams

Pranešimas: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Pranešimas dėl kontrolės priemonių, kurias naudojant nustatoma, ar žuvininkystės
produktai atitinka patekimo į ES rinką kriterijus, įgyvendinimo

[2017/2129(INI)]

Žuvininkystės komitetas

Bus balsuojama trečiadienį

69 À • Maisto ir ūkininkavimo ateitis

Pranešimas: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Pranešimas dėl maisto ir ūkininkavimo ateities

[2018/2037(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Bus balsuojama trečiadienį
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14 • Jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių ES po 2013 m. reformos
įgyvendinimas

Pranešimas: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Pranešimas dėl jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių įgyvendinimo ES po
2013 m. reformos

[2017/2088(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

89 À • Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m.

Komisijos pareiškimas

[2018/2718(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

20 À • Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas

Pranešimas: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Pranešimas dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimo ir
įgyvendinimo

[2016/2018(INI)]

Teisės reikalų komitetas

Konstitucinių reikalų komitetas

Bus balsuojama trečiadienį

12 À • Tvarūs finansai

Pranešimas: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Pranešimas dėl tvarių finansų

[2018/2007(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

10 À • 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė

Pranešimas: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Pranešimas dėl 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinės

[2018/2009(INI)]

Teisės reikalų komitetas

2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
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