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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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08.30 - 10.00     

 

10.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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08.30 - 10.00 Diskusijos

10.00 - 12.20 Diskusijos

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)

106 • JK išstojimas iš ES

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2970(RSP)]

11 • Diskusijos su Ispanijos ministru pirmininku Pedro Sánchez Pérez-Castejón dėl
Europos ateities

[2018/2748(RSP)]

61 - Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymas

Pasiūlymas dėl sprendimo

B8-0052/2019

[2018/2938(RSP)]

107 - Pasiūlymas dėl rezoliucijos pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį,  siekiant, kad
Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl pasiūlyto Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės
susitarimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 1 ir 4 protokolų pakeitimo
suderinamumo su Sutartimis

B8-0051/2019

[2019/2508(RSP)]

23 À - Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio
jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko
Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo (rezoliucija)

Pranešimas: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir
Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių
susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4
protokolų pakeitimo

[2018/0256M(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas
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28 ««« - Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio
jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko
Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo

Rekomendacija: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės
susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio
Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo
sudarymo projekto

[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

104 ««« - Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl PPO ginčų
sprendimo procedūros bylos DS492 (Priemonės, darančios poveikį tam tikriems paukštienos
produktams taikomoms tarifų nuolaidoms) sudarymo Sąjungos vardu

Rekomendacija: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos
susitarimo pasikeičiant laiškais dėl PPO ginčų sprendimo procedūros bylos DS492 (Priemonės, darančios
poveikį tam tikriems paukštienos produktams taikomoms tarifų nuolaidoms) sudarymo Sąjungos vardu

[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

83 À«««I - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)

Pranešimas: Maria Arena (A8-0445/2018)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

89 À«««I - „Europos socialinis fondas+“ (ESF+)

Pranešimas: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

88 À«««I - Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“)

Pranešimas: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

98 À«««I - Tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymas po Jungtinės Karalystės
išstojimo iš Sąjungos

Pranešimas: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarifinių kvotų, nustatytų
Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies
keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000

[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas

43 À - ES pesticidų autorizacijos procedūra

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

[2018/2153(INI)]

Specialusis komitetas ES pesticidų autorizacijos procedūros klausimais



15.00 - 17.00     

 

17.00 - 18.00     BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)
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105 • Visapusis Europos švietimas, moksliniai tyrimai ir atminimas, susijęs su totalitarine
praeitimi

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)

[2019/2500(RSP)]

59 À • Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2017 m.

Pranešimas: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2017 m.

[2018/2103(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

86 « - Specialiosios branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo finansavimo programos nustatymas

Pranešimas: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo prie Tarybos reglamento dėl specialiosios branduolinės energetikos objektų
eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo programos, kuriuo panaikinamas
Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1368/2013

[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

27 - Asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendinimas

Pranešimas: Reimer Böge (A8-0459/2018)

[2018/2106(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

85 À«««I - Programos „InvestEU“ sukūrimas

Pranešimas: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

42 À« - ES laikinasis kelionės dokumentas

Pranešimas: Kinga Gál (A8-0433/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomas ES laikinasis kelionės dokumentas ir
panaikinamas Sprendimas 96/409/BUSP

[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

52 À« - 2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo
programa

Pranešimas: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės
energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir
inovacijų programa „Europos horizontas“

[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas



 

18.00 - 24.00     Diskusijos (po balsavimo)
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29 À - 2017 m. ECB metinė ataskaita

Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

[2018/2101(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

22 À - Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita

Pranešimas: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

[2018/2100(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

39 À - Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas

Pranešimas: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

[2018/2010(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

59 À - Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2017 m.

Pranešimas: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

[2018/2103(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

31 À • Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal
komercinius sandorius, įgyvendinimas

Pranešimas: Lara Comi (A8-0456/2018)

Pranešimas dėl Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal
komercinius sandorius, įgyvendinimo

[2018/2056(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

46 À • Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita

Pranešimas: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos

[2018/2161(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Dalyvauja EIB Pirmininkas Werner Hoyer

47 • 2017 m. metinis pranešimas dėl EIB finansinės veiklos kontrolės

Pranešimas: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Pranešimas dėl 2017 m. metinio pranešimo dėl EIB finansinės veiklos kontrolę

[2018/2151(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas

Dalyvauja EIB Pirmininkas Werner Hoyer
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94 À«««I • Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo
valstybėse narėse trūkumų

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos
biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse
trūkumų

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Biudžeto komitetas

Biudžeto kontrolės komitetas

84 À«««I • Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ nustatymas

Pranešimas: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

92 À«««I • Teisių ir vertybių programos nustatymas

Pranešimas: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisių ir
vertybių programos

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

48 « • Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos
programa

Pranešimas: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Lietuvos Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos (Ignalinos programos), kuriuo
panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1369/2013

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
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