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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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1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

14 À«««I • Europos solidarumo korpusas

Pranešimas: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai
(ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES)
Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Kultūros ir švietimo komitetas

51 À«««I • Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas

Pranešimas: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo
programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

(Balsavimas: 04/07/2018)

35 • ES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Pranešimas dėl ES sanglaudos politikos poveikio Šiaurės Airijai

[2017/2225(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

29 • Graikijai skirtos specialios priemonės

Pranešimas: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Pranešimas dėl Graikijai skirtų specialių priemonių pagal Reglamentą 2015/1839
įgyvendinimo

[2018/2038(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

99 À • 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas

Komisijos pareiškimas

[2018/2847(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį
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56 • Po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas
darbo vietas būdai

Pranešimas: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Pranešimas dėl po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į
kokybiškas darbo vietas būdų

[2017/2277(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

47 À • Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame
gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonės

Pranešimas: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pranešimas dėl bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešosiose erdvėse ir
politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonių

[2018/2055(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

33 • ES ir trečiųjų valstybių santykiai, susiję su finansinių paslaugų reguliavimu ir
priežiūra

Pranešimas: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Pranešimas dėl ES ir trečiųjų valstybių santykių, susijusių su finansinių paslaugų
reguliavimu ir priežiūra

[2017/2253(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

37 À • Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje

Pranešimas: Jill Evans (A8-0228/2018)

Pranešimas dėl kalbų lygybės skaitmeniniame amžiuje

[2018/2028(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

23 À • Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Pranešimas „Skaidrus ir atskaitingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose
šalyse: miškai“

[2018/2003(INI)]

Vystymosi komitetas

46 • Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose

Pranešimas: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Pranešimas dėl ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimo ES pasienio regionuose

[2018/2054(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

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