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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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09.00 - 11.50     
 

Trumpas šių pranešimų pristatymas:

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
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09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Diskusijos

34 À • Diferencijuota integracija

Pranešimas: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Pranešimas dėl diferencijuotosios integracijos

[2018/2093(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

30 À • Ombudsmeno strateginis tyrimas OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos
parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų
projektus

Pranešimas: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

Pranešimas dėl Ombudsmeno strateginio tyrimo OI/2/2017 dėl skaidrumo ES
Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų
projektus

[2018/2096(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

Peticijų komitetas

110 À • Azerbaidžanas, ypač M. Huseynovo atvejis

Bendra rezoliucija B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019,
B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019

[2019/2511(RSP)]

111 À • Sudanas

Bendra rezoliucija B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019,
B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019

[2019/2512(RSP)]
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9 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės
valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

48 « - Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programa

Pranešimas: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

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

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

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

Pranešimas: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

[2018/2151(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas

21 - Tarpvalstybiniai prašymai grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus
konfliktus ir karus

Pranešimas: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

Pranešimas dėl Tarpvalstybinių prašymų grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per
ginkluotus konfliktus ir karus

[2017/2023(INI)]

Teisės reikalų komitetas

118 «««I - Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas

Pranešimas: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Teisės reikalų komitetas

Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis

117 «««I - Daugiamečio vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo plano nustatymas

Pranešimas: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Žuvininkystės komitetas

Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis

94 À«««I - Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse
trūkumų

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

[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)

[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)

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

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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87 À« - Euratomo sutartimi pagrįsta Europos branduolinės saugos priemonė, kuria papildoma Kaimynystės,
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė

Pranešimas: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

 Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos
priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė

[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

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

Pranešimas: Lara Comi (A8-0456/2018)

[2018/2056(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

46 À - Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita

Pranešimas: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

[2018/2161(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

34 À - Diferencijuota integracija

Pranešimas: Pascal Durand (A8-0402/2018)

[2018/2093(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

30 À - Ombudsmeno strateginis tyrimas OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose
svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus

Pranešimas: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

[2018/2096(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

Peticijų komitetas

78 • ES ryžių apsauga

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Komisijai
ES ryžių apsauga

[2018/2957(RSP)]
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