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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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10.30 - 12.50     

 

13.00 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 10.30 Diskusijos

10.30 - 12.50 Diskusijos

13.00 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

70 À • „Cambridge Analytica“ naudojimasis „Facebook“ naudotojų duomenimis ir
poveikis duomenų apsaugai

Komisijos pareiškimas

[2018/2855(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

30 • Diskusijos su Rumunijos Prezidentu Klausu Iohannisu Europos ateities tema

[2018/2732(RSP)]

101 - Konsultavimasis dėl Alfonso Luigi Marros (Alfonso Luigi Marra) imuniteto

Pranešimas: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

Pranešimas dėl prašymo konsultuotis dėl Alfonso Luigi Marros (Alfonso Luigi Marra) privilegijų ir
imunitetų

[2018/2058(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

102 - Prašymas atšaukti Manoliso Kefalogianniso (Manolis Kefalogiannis) imunitetą

Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Manoliso Kefalogianniso (Manolis Kefalogiannis) imunitetą

[2017/2133(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

86 ««« - Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimas

Rekomendacija: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 216/2013
dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo, projekto

[14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)]

Teisės reikalų komitetas

76 ««« - ES ir Bahamų susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

Rekomendacija: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Bahamų Sandraugos susitarimo, kuriuo iš
dalies keičiamas Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo,
sudarymo Sąjungos vardu projekto

[12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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77 ««« - ES ir Mauricijaus susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

Rekomendacija: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo, kuriuo
iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio
režimo, sudarymo Sąjungos vardu projekto

[12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

78 ««« - ES ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

Rekomendacija: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo, kuriuo iš
dalies keičiamas Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo,
sudarymo Sąjungos vardu projekto

[12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

79 ««« - ES ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

Rekomendacija: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo,
kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio
bevizio režimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

[12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

80 ««« - ES ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

Rekomendacija: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Barbadoso susitarimo, kuriuo iš dalies
keičiamas Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos
vardu projekto

[12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

81 ««« - ES ir Seišelių susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

Rekomendacija: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo, kuriuo iš
dalies keičiamas Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo,
sudarymo Sąjungos vardu projekto

[12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

71 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška
„EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel“

Pranešimas: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų
(Portugalijos paraiška „EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel“)

[COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)]

Biudžeto komitetas
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92 « - ESIF vykdomojo direktoriaus skyrimas

Pranešimas: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo vykdomojo direktoriaus skyrimo

[N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)]

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

93 « - ESIF vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas

Pranešimas: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo vykdomojo direktoriaus pavaduotojo
skyrimo

[N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)]

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

44 À«««I - Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė

Pranešimas: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

37 À«««I - Lėšos ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir investicijoms į ekonomikos augimą ir darbo
vietų kūrimą

Pranešimas: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos
Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir
ištaisomos to reglamento nuostatos dėl investicijoms į ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslais
skiriamų lėšų

[COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

42 À«««I - Ataskaitų teikimo pareigų suderinimas aplinkos politikos srityje

Pranešimas: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ataskaitų teikimo pareigų
suderinimo aplinkos politikos srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB,
2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010
ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005

[COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

20 À - Darbuotojų finansinio dalyvavimo svarba kuriant darbo vietas ir vykdant bedarbių reintegraciją į
darbo rinką

Pranešimas: Renate Weber (A8-0293/2018)

[2018/2053(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas



15.00 - 23.00     
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51 • 2019 m. Komisijos darbo programa

Komisijos pareiškimas

[2018/2850(RSP)]

112 À • „Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos
spragos

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2900(RSP)]

Bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

107 À • Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

[2018/2885(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

94 À • Padėtis Azovo jūroje

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

[2018/2870(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

111 À • Padėtis Venesueloje

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

[2018/2891(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

108 À • Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių
mechanizmą

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2886(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

16 À«««I • Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas
patikrinimams kertant sieną

Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo
patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.
515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006

[COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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17 À«««I • Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas
policijos ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose

Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo
policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose
bylose, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas
Reglamentas (EB) Nr. 1986/2006, Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir Komisijos
sprendimas 2010/261/ES

[COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

14 À«««I • Šengeno informacinės sistemos naudojimas neteisėtai esančių trečiųjų šalių
piliečių grąžinimo tikslams

Pranešimas: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių
grąžinimo tikslams

[COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

25 • 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir
Europos Vadovų Taryba

Pranešimas: Marco Valli (A8-0300/2018)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

[2017/2138(DEC)]

Biudžeto kontrolės komitetas

12 À • 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras
(EASO)

Pranešimas: Bart Staes (A8-0299/2018)

Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto
įvykdymo patvirtinimo

[2017/2177(DEC)]

Biudžeto kontrolės komitetas
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