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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 - 24.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

94 À«««I • Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas

Pranešimas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir
klimato politikos programos (LIFE), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr.
1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

46 À«««I • Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu
darbe

Pranešimas: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies
keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su
kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

[2017/0004(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

58 À«««I • ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas

Pranešimas: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES
vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų],
Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į
aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų],
Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003
[dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų
liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir
kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl
augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES)  2015/2283 [dėl naujų maisto produktų]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

47 À • Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje

Pranešimas: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Pranešimas „Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje.
Patikrinimų prie sausumos, jūrų ir oro sienų panaikinimas“

[2018/2092(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



Bendros diskusijos - ES agentūros Cedefop, EU-OSHA ir Eurofound

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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49 À«««I • Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

Pranešimas: Anne Sander (A8-0273/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir panaikinamas
Reglamentas (EEB) Nr. 337/75

[2016/0257(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

50 À«««I • Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

Pranešimas: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94

[2016/0254(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

59 À«««I • Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)

Pranešimas: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) ir
panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75

[2016/0256(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

18 À • Karinis mobilumas

Pranešimas: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Pranešimas dėl karinio mobilumo

[2018/2156(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

56 • Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis
formuojant ES politiką

Pranešimas: Yana Toom (A8-0400/2018)

Pranešimas „Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis
formuojant ES politiką“

[2018/2090(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

57 À • Nauja Europos kultūros darbotvarkė

Pranešimas: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Pranešimas dėl naujos Europos kultūros darbotvarkės

[2018/2091(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas
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2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
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