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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 - 11.50     

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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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

39 À • Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu
terminuotosiomis darbo sutartimis

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Peticijų komitetas
Komisijai
Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis
darbo sutartimis

[2018/2600(RSP)]

88 À • Dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėtis

Bendra rezoliucija B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018,
B8-0257/2018, B8-0258/2018

[2018/2717(RSP)]

83 À • Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje

Bendra rezoliucija B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018,
B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

[2018/2712(RSP)]

84 À • Sudanas, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėtis

Bendra rezoliucija B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018,
B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018

[2018/2713(RSP)]

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

99 - Atrankos į Europos prokuratūrą komisijos nario skyrimas

B8-0237/2018

[2018/2071(INS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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30 - Odometro duomenų klastojimas motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos
persvarstymas

Pranešimas: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

[2017/2064(INL)]

Transporto ir turizmo komitetas

77 À«««I - Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

Pranešimas: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

89 À - Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018,
B8-0247/2018

[2018/2718(RSP)]

82 À - Padėtis Nikaragvoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018,
B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018

[2018/2711(RSP)]

37 À - Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius
2016–2020 m.

Pranešimas: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

[2017/2012(INI)]

Vystymosi komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

17 À - ES jaunimo strategijos įgyvendinimas

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

[2017/2259(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

25 À - Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas

Pranešimas: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

[2017/2087(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

39 À - Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu
terminuotosiomis darbo sutartimis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0238/2018

[2018/2600(RSP)]



15.00 - 16.00
 

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)
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96 • O-000032/2018

B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]

97 • O-000042/2018

B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
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