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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     

 

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 - 23.00 Diskusijos

30 • Bulgarijos pirmininkavimo Tarybai apžvalga

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2592(RSP)]

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

29 • Tarybai pirmininkausiančios Austrijos veiklos programos pristatymas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2593(RSP)]

89 ««« - ES ir Oro navigacijos saugos Afrikoje ir Madagaskare agentūros bendradarbiavimo susitarimas

Rekomendacija: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Oro navigacijos saugos Afrikoje ir
Madagaskare agentūros (ASECNA) bendradarbiavimo susitarimo dėl palydovinės navigacijos plėtros ir
susijusių paslaugų teikimo ASECNA kompetencijos teritorijoje civilinės aviacijos reikmėms sudarymo
Sąjungos vardu projekto

[11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

46 ««« - ES ir JAV susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo galiojimo pratęsimas

Rekomendacija: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės
susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo pratęsimo projekto

[08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

24 « - Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė

Pranešimas: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės
steigimo

[COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

48 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Prancūzijos paraiška
„EGF/2017/009 FR/Air France“

Pranešimas: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Prancūzijos paraiška „EGF/2017/009 FR/Air France“)

[COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)]

Biudžeto komitetas
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38 - Miestų vaidmuo Sąjungos institucinėje sistemoje

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

[2017/2037(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

60 - Trimatis spausdinimas. Intelektinės nuosavybės teisės ir civilinė atsakomybė

Pranešimas: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

[2017/2007(INI)]

Teisės reikalų komitetas

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

Pranešimas: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

[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)

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

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

47 À«««I - Pranešimas apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus: panaikinimas

Pranešimas: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 256/2014 dėl pranešimo Komisijai apie energetikos
infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje

[COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

11 « - Administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje stiprinimo priemonės

Pranešimas: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr.
904/2010 nuostatos dėl administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje stiprinimo
priemonių

[COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

19 À - Pasaulyje vykdomi čiabuvių tautų teisių pažeidimai

Pranešimas: Francisco Assis (A8-0194/2018)

[2017/2206(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

17 À - Klimato diplomatija

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

[2017/2272(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas



15.00 - 23.00     
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28 • 2018 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2591(RSP)]

100 À«««I • Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų
komandiravimo taisyklės

Pranešimas: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš
dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo
reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva
2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

99 À«««I • Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio
laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais

Pranešimas: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl
maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir
kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014
nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

98 À«««I • Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių

Pranešimas: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo,
derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.
1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

94 À • Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

[2018/2770(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

90 • Ebolos protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2742(RSP)]



 
Bendros diskusijos - ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas
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95 À • Gairės valstybėms narėms, kaip užkirsti kelią humanitarinės pagalbos
kriminalizavimui

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Claude Moraes (O-000065/2018 - B8-0034/2018)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Valstybėms narėms skirtos gairės, siekiant užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui

[2018/2769(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

32 À • MVĮ apibrėžtis

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Markus Pieper (O-000050/2018 - B8-0031/2018)
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Komisijai
MVĮ apibrėžtis

[2018/2545(RSP)]

13 ««« • ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas

Rekomendacija: László Tőkés (A8-0177/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Europos atominės
energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir
tvirtesnės partnerystės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

18 À • ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: László Tőkés (A8-0179/2018)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl
Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir
Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo sudarymo
Sąjungos vardu projekto

[2017/2269(INI)]

Užsienio reikalų komitetas
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