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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     

 
Bendros diskusijos - Dramblio Kaulo Krantas
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17.00 - 24.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

41 À«««I • ES kovos su sukčiavimu programa

Pranešimas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kovos su
sukčiavimu programos

[2018/0211(COD)]

Biudžeto kontrolės komitetas

58 À«««I • Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos
valdymo planas

Pranešimas: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatomas daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių
žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo
nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami reglamentai (EB) Nr.
811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr.
1300/2008

[2018/0074(COD)]

Žuvininkystės komitetas

(Balsavimas: 25/10/2018)

26 ««« • ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės
susitarimas (2018–2024 m.)

Rekomendacija: João Ferreira (A8-0030/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas
Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus
partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto

[2018/0267(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

28 • ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės
susitarimas (2018–2024 m.)

Pranešimas: João Ferreira (A8-0034/2019)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl
protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto
Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.),
sudarymo projekto

[2018/0267M(NLE)]

Žuvininkystės komitetas



Bendrų diskusijų pabaiga
 
Bendros diskusijos - Sutarties nuostatų įgyvendinimas

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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62 À • Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas

Pranešimas: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Pranešimas dėl Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimo

[2018/2111(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

63 À • Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas

Pranešimas: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Pranešimas dėl Sutarties nuostatų, susijusių su tvirtesniu bendradarbiavimu,
įgyvendinimo

[2018/2112(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

22 À • Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos
kontrolę įgyvendinimas

Pranešimas: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Pranešimas dėl Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę
Komisijos kontrolę įgyvendinimo

[2018/2113(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

64 À • Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje
struktūroje

Pranešimas: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo ES
institucinėje struktūroje

[2017/2089(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

33 À • Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos
(Europos ombudsmeno statutas)

Pranešimas: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Pranešimas  dėl Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos ombudsmeno pareigų
atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno
statutas) ir panaikinamas sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projekto

[2018/2080(INL)]

Konstitucinių reikalų komitetas

128 À • Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas

Komisijos pareiškimas

[2019/2569(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį



 

Trumpas šių pranešimų pristatymas:
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125 À • Didieji plėšrūnai

Komisijos pareiškimas

[2018/3006(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

50 À • Diskusijų dėl Europos ateities padėtis

Pranešimas: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Pranešimas dėl diskusijų dėl Europos ateities padėties

[2018/2094(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

Balsavimas vyks trečiadienį

24 À • Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje

Pranešimas: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Pranešimas dėl visapusiškos Europos pramonės politikos dirbtinio intelekto ir
robotikos srityje

[2018/2088(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

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