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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 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

43 À • ES pesticidų autorizacijos procedūra

Pranešimas: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

Pranešimas dėl Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros

[2018/2153(INI)]

Specialusis komitetas ES pesticidų autorizacijos procedūros klausimais

Bus balsuojama trečiadienį

56 À«««I • Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti
keliais

Pranešimas: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies
keičiama Direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų,
naudojimo kroviniams vežti keliais

[2017/0113(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

19 À • Lyčių aspekto integravimas Europos Parlamente

Pranešimas: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Pranešimas dėl lyčių aspekto integravimo Europos Parlamente

[2018/2162(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

20 À • Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo
bendroji įmonė

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos
vystymo bendrosios įmonės

[2018/2222(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

35 À • ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimas

Pranešimas: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Pranešimas dėl ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimo

[2018/2086(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas
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15 À • ES gairės ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo
už ES ribų klausimais įgaliojimai

Pranešimas: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Pranešimas dėl ES gairių ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės
propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimų

[2018/2155(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

32 À • Lyčių lygybė ir mokesčių politika ES

Pranešimas: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Pranešimas dėl lyčių lygybės ir mokesčių politikos ES

[2018/2095(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

26 • Autonominis vairavimas Europos transporte

Pranešimas: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Pranešimas dėl autonominio vairavimo Europos transporte

[2018/2089(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas

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