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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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10.00 - 12.00     PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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10.00 - 12.00 PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

12.00 - 12.30 Sacharovo premijos įteikimas

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 17.00 Diskusijos

17.00 - 18.00 BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)

18.00 - 24.00 Diskusijos (po balsavimo)

76 • Diskusija su Kipro prezidentu Nicos Anastasiades dėl Europos ateities

[2018/2797(RSP)]

110 • Sacharovo premijos įteikimas

79 - Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektas: mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas
(nuosavi ištekliai)

Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr.
6/2018 projekto: mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintas išlaidų prognozes ir
atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius)

[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]

Biudžeto komitetas

97 - Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones
nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti

Pranešimas: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo
siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo
grėsmių problemoms spręsti

[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]

Biudžeto komitetas

77 - ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2019 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti
išteklių avansams mokėti

Pranešimas: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų
mobilizavimo siekiant 2019 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti

[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]

Biudžeto komitetas

99 À • Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai
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96 À - Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas

Pranešimas: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Biudžeto komitetas

25 ««« - ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas

Rekomendacija: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

32 À - ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

[2018/0091M(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

54 ««« - ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas

Rekomendacija: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

75 À - ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

[2018/0122M(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

19 ««« - ES ir Jordanijos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas (Kroatijos
įstojimas į ES)

Rekomendacija: Keith Taylor (A8-0371/2018)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos
Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir
Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas,
sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

89 À«««I - Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas

Pranešimas: Dan Nica (A8-0401/2018)

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

88 À«««I - 2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų
programa „Europos horizontas“

Pranešimas: Christian Ehler (A8-0410/2018)

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

60 À - Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

[2018/2903(RSP)]

(Diskusijos: 28/11/2018)



 

15.00 - 17.00     

 
Bendros diskusijos - Skaitmeninių paslaugų mokestis, skaitmeninio mokesčio ES

nepriėmimas ir poreikis priimti daugumos taisyklę mokesčių srityje

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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29 À - Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos

Pranešimas: Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

[2018/2044(INI)]

Specialusis komitetas terorizmo klausimais

28 À - Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

Pranešimas: David McAllister (A8-0392/2018)

[2018/2097(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

30 À - Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita

Pranešimas: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

[2018/2099(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

27 À - Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje
ataskaita

Pranešimas: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

[2018/2098(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

108 • Darbuotojų ir piliečių įtraukimas į teisingą perėjimą siekiant saugesnės planetos

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)

[2018/2973(RSP)]

72 À« • Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos,
gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema

Pranešimas: Paul Tang (A8-0428/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros skaitmeninių paslaugų
mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras
skaitmenines paslaugas, sistemos

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

73 À« • Įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimas

Pranešimas: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės,
susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



17.00 - 18.00     BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)

 

18.00 - 24.00     Diskusijos (po balsavimo)
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92 À«««I - Europos gynybos fondo įsteigimas

Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

91 À«««I - Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas

Pranešimas: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Transporto ir turizmo komitetas

16 À - ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas

Pranešimas: Michael Gahler (A8-0369/2018)

[2017/2283(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

111 À • Interesų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2975(RSP)]

35 • Komercinių ginčų sprendimas skubos tvarka

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

su rekomendacijomis Komisijai dėl komercinių ginčų sprendimo skubos tvarka

[2018/2079(INL)]

Teisės reikalų komitetas

31 À • Europos ombudsmeno 2017 m. veikla

Pranešimas: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2017 m. veiklą

[2018/2105(INI)]

Peticijų komitetas

Dalyvauja Europos ombudsmenė Emily O'Reilly
Darbo tvarkos taisyklių 220 straipsnio 1 dalis

21 À • Peticijų komiteto svarstymai 2017 m.

Pranešimas: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Pranešimas dėl Peticijų komiteto svarstymų 2017 m.

[2018/2104(INI)]

Peticijų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 7 dalis
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90 À«««I • Sąjungos kosmoso programos sudarymas ir Europos Sąjungos kosmoso programos
agentūros įsteigimas

Pranešimas: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos
agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr.
377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

95 À«««I • 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymas

Pranešimas: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027
m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
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