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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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17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

23 À«««I • Europos gynybos pramonės plėtros programa

Pranešimas: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės
konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

37 À«««I • Integruota ūkių statistika

Pranešimas: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl integruotos
ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr.
1337/2011

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

19 À • Pasaulyje vykdomi čiabuvių tautų teisių pažeidimai

Pranešimas: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Pranešimas dėl pasaulyje vykdomų čiabuvių tautų teisių pažeidimų, įskaitant žemės
grobimą

[2017/2206(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

12 À • ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni
veiksmai

Pranešimas: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Pranešimas „ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas:
tolesni veiksmai“

[2017/2275(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Bus balsuojama trečiadienį

17 À • Klimato diplomatija

Pranešimas: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

Pranešimas dėl klimato diplomatijos

[2017/2272(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
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20 À •  JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija

Pranešimas: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų
Generalinės Asamblėjos 73-osios sesijos

[2018/2040(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis
Balsavimas vyks ketvirtadienį

38 • Miestų vaidmuo Sąjungos institucinėje sistemoje

Pranešimas: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

Pranešimas dėl miestų vaidmens Sąjungos institucinėje sistemoje

[2017/2037(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

60 • Trimatis spausdinimas. Intelektinės nuosavybės teisės ir civilinė atsakomybė

Pranešimas: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

Pranešimas „Trimatis spausdinimas. Iššūkis intelektinės nuosavybės teisių ir
civilinės atsakomybės srityse“

[2017/2007(INI)]

Teisės reikalų komitetas

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