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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 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Diskusijos

62 • Medicinos priemonių ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentų
įgyvendinimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete
Auken, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000085/2018 - B8-0416/2018)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Medicinos priemonių ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentų įgyvendinimas

[2018/2790(RSP)]

27 À • Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas
veikti!

Pranešimas: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Pranešimas „Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje –
laikas veikti!“

[2018/2023(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas

23 À • Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai

Pranešimas: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Pranešimas „Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai“

[2018/2005(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

26 • ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų
valstybių sukčiavimo atvejais

Pranešimas: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Pranešimas „ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų
valstybių sukčiavimo atvejais“

[2018/2006(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas
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89 «««I - Kultūros vertybių importas

Pranešimas: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

[COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

26 - ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų valstybių sukčiavimo
atvejais

Pranešimas: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

[2018/2006(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas

113 «««I - Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje

Pranešimas: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos
nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje

[COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis

15 À«««I - Žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra

Pranešimas: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

[COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Diskusijos: 09/03/2016, balsavimas: 10/03/2016)

18 À«««I - Veterinariniai vaistai

Pranešimas: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

[COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Diskusijos: 09/03/2016, balsavimas: 10/03/2016)

19 À«««I - Vaistinių pašarų gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas

Pranešimas: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

[COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

50 À«««I - Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra
infrastruktūra

Pranešimas: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

[COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

45 À«««I - Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones

Pranešimas: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
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99 À«««I - Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas

Pranešimas: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis
vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami
reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr.
1300/2008

[COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)]

Žuvininkystės komitetas

53 À«««I - Europos bankininkystės institucijos būstinės vieta

Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos

[COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

52 À«««I - Europos vaistų agentūros būstinės perkėlimas

Pranešimas: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos

[COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Balsavimas: 15/03/2018)

90 À - Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018,
B8-0488/2018

[2018/2869(RSP)]

(Diskusijos: 02/10/2018)

91 À - Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis
aplinkai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018

[2018/2858(RSP)]

(Diskusijos: 04/10/2018)

32 À - 2018 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 24) Katovicuose, Lenkija

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0477/2018

[2018/2598(RSP)]

29 À - 14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0478/2018

[2018/2791(RSP)]
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87 À - Euro zonos užimtumo ir socialinė politika

Pranešimas: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

[2018/2034(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0480/2018

[2018/2855(RSP)]

107 À - Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0498/2018, B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018,
B8-0503/2018, B8-0505/2018, B8-0508/2018

[2018/2885(RSP)]

94 À - Padėtis Azovo jūroje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0493/2018, B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018,
B8-0497/2018

[2018/2870(RSP)]

111 À - Padėtis Venesueloje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0351/2018, B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018,
B8-0507/2018, B8-0509/2018

[2018/2891(RSP)]

65 À - Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0492/2018

[2018/2838(RSP)]

27 À - Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas veikti!

Pranešimas: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

[2018/2023(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas

23 À - Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai

Pranešimas: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

[2018/2005(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas
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66 • Sąžiningos rinkos sąlygos pramonei

Komisijos pareiškimas

[2018/2683(RSP)]
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