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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

73 • Neįgaliųjų dalyvavimas Europos rinkimuose

Komisijos pareiškimas

[2018/2647(RSP)]

106 À • Politinė krizė Moldovoje, kilusi po Kišiniovo mero rinkimų rezultatų
panaikinimo

Bendra rezoliucija B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018,
B8-0329/2018, B8-0330/2018, B8-0332/2018

[2018/2783(RSP)]

107 À • Somalis

Bendra rezoliucija B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018,
B8-0327/2018, B8-0331/2018, B8-0334/2018

[2018/2784(RSP)]

108 À • Burundis

Bendra rezoliucija B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018,
B8-0337/2018, B8-0338/2018, B8-0339/2018

[2018/2785(RSP)]

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

116 «««I - Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Pranešimas: Axel Voss (A8-0245/2018)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje
rinkoje

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Teisės reikalų komitetas

Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis
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115 «««I - Europos piliečių iniciatyva

Pranešimas: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos

[COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)]

Konstitucinių reikalų komitetas

Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis

103 « - Automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje pradžia

Pranešimas: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje
pradžios projekto

[06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

21 À«««I - Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)

Pranešimas: Kinga Gál (A8-0322/2017)

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

22 À«««I - Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS): Europolo užduotys

Pranešimas: Kinga Gál (A8-0323/2017)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

14 À«««I - Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės

Pranešimas: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Biudžeto komitetas

Biudžeto kontrolės komitetas

96 À«««I - Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo
agentūra

Pranešimas: Monica Macovei (A8-0404/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos didelės apimties IT
sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Reglamentas (ES)
Nr. 1077/2011

[COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

25 À - 2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai

Pranešimas: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

[2018/2024(BUD)]

Biudžeto komitetas

20 À -  JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija

Pranešimas: Eugen Freund (A8-0230/2018)

[2018/2040(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis



 

15.00 - 16.00
 

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)
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94 À - Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018,
B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018

[2018/2770(RSP)]

95 À - Gairės valstybėms narėms, kaip užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0314/2018

[2018/2769(RSP)]

65 À - ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0305/2018

[2018/2645(RSP)]

27 À - Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto poveikis ES piliečiams

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0306/2018

[2018/2646(RSP)]

81 À - Socialinės ir solidariosios ekonomikos įmonių statutas

Pranešimas: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl socialinių ir solidarumu grindžiamų įmonių statuto

[2016/2237(INL)]

Teisės reikalų komitetas

114 • O-000058/2018

[O-000058/2018 - B8-0035/2018]
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