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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

74 À«««I • Sveikatos technologijų vertinimas

Pranešimas: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos
technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Bus balsuojama trečiadienį

69 • Tarybos LGBTI asmenų gairių įgyvendinimas, atsižvelgiant į padėtį Čečėnijoje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke
(O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija
Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
Komisijai
Tarybos LGBTI asmenų gairių įgyvendinimas, atsižvelgiant į padėtį Čečėnijoje

[2018/2851(RSP)]

84 À • Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo
sutartys“

Komisijos pareiškimas

[2018/2689(RSP)]

Bus balsuojama trečiadienį

37 À • Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo
įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Komisijai
Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant
tarpininkavimo

[2017/2772(RSP)]

Bus balsuojama trečiadienį

86 À • ES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė

Komisijos pareiškimas

[2018/2720(RSP)]

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