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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 - 10.00     

 

10.00 - 12.30     

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 10.00 Diskusijos

10.00 - 12.30 Diskusijos

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

68 À • Teisės viršenybė Rumunijoje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2844(RSP)]

Balsavimas vyks per lapkričio mėn. I sesiją

19 • Diskusijos su Estijos Ministru Pirmininku Jüri Ratasu Europos ateities tema

[2018/2731(RSP)]

15 « - Tam tikrų PVM sistemos taisyklių suderinimas ir supaprastinimas

Pranešimas: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

62 « - PVM: atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymo laikotarpis ir greitojo reagavimo
mechanizmo taikymo laikotarpis

Pranešimas: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl
pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su neprivalomo atvirkštinio
apmokestinimo mechanizmo taikymo tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant ar teikiant gali
būti sukčiaujama, laikotarpiu ir su kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu greitojo reagavimo
mechanizmo taikymo laikotarpiu

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

63 « - Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje, susijęs su elektroninio registro turiniu

Pranešimas: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr.
389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje nuostatos dėl elektroninio registro turinio

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

74 À«««I - Sveikatos technologijų vertinimas

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

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas



 

15.00 - 23.00     
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66 À«««I - Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų
normos

Pranešimas: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

11 À« - Pridėtinės vertės mokesčio tarifai

Pranešimas: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - ES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Minimalios pajamos siekiant sąžiningos Europos: piliečių teisė

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)

Pranešimas: Axel Voss (A8-0320/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos
Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

30 À«««I • Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas

Pranešimas: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nutarimų
įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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28 À«««I • Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje

Pranešimas: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laisvo ne
asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

78 • Pinigų plovimo pavojus ES bankų sektoriuje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2860(RSP)]

72 • Ekstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje: parama vietos ir regionų
valdžios institucijoms

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2854(RSP)]

85 À • Kova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga

Komisijos pareiškimas

[2018/2747(RSP)]
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