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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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15.00 - 17.30 Diskusijos

17.30 - 24.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

41 • Diskusijos su Danijos Ministru Pirmininku Larsu Løkke Rasmussenu Europos
ateities tema

[2018/2734(RSP)]

46 • Ilgalaikio ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo strategija
pagal Paryžiaus susitarimą

Komisijos pareiškimas

[2018/2941(RSP)]

24 À • Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys

Komisijos pareiškimas

[2018/2903(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

43 À • PPO: tolesni veiksmai

Pranešimas: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

Pranešimas „PPO: tolesni veiksmai“

[2018/2084(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

8 À • 2018 m. ataskaita dėl Serbijos

Pranešimas: David McAllister (A8-0331/2018)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Serbijos

[2018/2146(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

5 À • 2018 m. ataskaita dėl Kosovo

Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo

[2018/2149(INI)]

Užsienio reikalų komitetas
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4 À • 2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos

Pranešimas: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos
Makedonijos

[2018/2145(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

6 À • 2018 m. ataskaita dėl Albanijos

Pranešimas: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Albanijos

[2018/2147(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

7 À • 2018 m. ataskaita dėl Juodkalnijos

Pranešimas: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos

[2018/2144(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

13 À • Akademinės laisvės gynyba ES išorės veiksmų srityje

Pranešimas: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo
politikai dėl akademinės laisvės gynybos ES išorės veiksmų srityje

[2018/2117(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis

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