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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 PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

43 • Sąjungos padėtis

Komisijos pirmininko pareiškimas

[2018/2736(RSP)]

84 «««I - Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo šiočiu vardiniai kiekiai

Pranešimas: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos rinkai
pateikiamo vieno distiliavimo shochu, pagaminto naudojant distiliavimo įrangą „Pot still“ ir išpilstyto
Japonijoje, vardinių kiekių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

26 ««« - JAV ir ES bendradarbiavimo memorandumas (oro eismo valdymo sistemų diegimas)

Rekomendacija: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos
bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 1 dalinio pakeitimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

18 ««« - Kanados ir ES oro susisiekimo susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES)

Rekomendacija: Francisco Assis (A8-0256/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą
į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl
oro susisiekimo, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

88 À«««I - Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Pranešimas: Axel Voss (A8-0245/2018)

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

Teisės reikalų komitetas

52 À«««I - Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė

Pranešimas: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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53 À«««I - Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

Pranešimas: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

19 À - Padėtis Vengrijoje

Pranešimas: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

86 À - Autonominių ginklų sistemos

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018,
B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018

[2018/2752(RSP)]

34 À - ES ir JAV santykių padėtis

Pranešimas: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

28 À - ES ir Kinijos santykių padėtis

Pranešimas: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

91 • Pensijų ateitis: kova su privatizavimu ir visuotinių valstybinių socialinės apsaugos
sistemų stiprinimas

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)

[2018/2843(RSP)]

44 • Taryba pristato savo poziciją dėl 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

[2018/2737(RSP)]

16 À«««I • Asmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms
tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas

Pranešimas: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmenų
apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB)
Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



Bendros diskusijos - Plastikų strategija ir cheminių medžiagų, produktų ir atliekų

teisės aktai

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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32 À • Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija

Pranešimas: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Pranešimas dėl Europinės plastikų žiedinėje ekonomikoje strategijos

[2018/2035(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

70 À • Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Tarybai
Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai

[2018/2589(RSP)]

24 À • Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu
antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas

Pranešimas: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Pranešimas dėl bendros sveikatos koncepcija grindžiamo Europos kovos su atsparumu
antimikrobinėms medžiagoms (AAM) veiksmų plano

[2017/2254(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

55 À«««I • Bendrieji skaitmeniniai vartai

Pranešimas: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų
skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti ir pagalbos bei
problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.
1024/2012

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

49 À • Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė

Pranešimas: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Panešimas „Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė“

[2017/2257(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas
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