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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 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Diskusijos

18 À • Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų

Pranešimas: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES
viduje ir už jos ribų įgyvendinimo

[2018/2110(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

27 À • Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos
valdymą

Pranešimas: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Pranešimas dėl vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimo tobulinant Europos Sąjungos
muitų sąjungą ir jos valdymą

[2018/2109(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

119 À • Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis

Bendra rezoliucija B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019,
B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019

[2019/2562(RSP)]

120 À • Zimbabvė

Bendra rezoliucija B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019,
B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019

[2019/2563(RSP)]

121 À • Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje

Bendra rezoliucija B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019,
B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019

[2019/2564(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)

108 «««I - Mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti

Pranešimas: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mechanizmo teisinėms ir
administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti

[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

103 « - Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimo projektas

Pranešimas: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto
ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto

[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

104 «««I - Sveikatos technologijų vertinimas

Pranešimas: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Diskusijos: 01/10/2018, balsavimas: 03/10/2018)

34 À«««I - Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema

Pranešimas: Franck Proust (A8-0198/2018)

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas

35 À«««I - Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu
lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje

Pranešimas: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

59 À«««I - Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas

Pranešimas: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

72 À«««I - Atlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą

Pranešimas: Eva Maydell (A8-0360/2018)

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

106 À«««I - Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką
taisyklės

Pranešimas: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas
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105 À«««I - Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo
adaptavimas atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos

Pranešimas: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo [su pakeitimais, padarytais Direktyva
2018/XXX/ES,] ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/XXX [dėl energetikos sąjungos
valdymo] adaptavimo atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos

[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

128 À - Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0103/2019, Bendra rezoliucija B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019

[2019/2569(RSP)]

126 À - Interseksualių asmenų teisės

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0101/2019

[2018/2878(RSP)]

131 À - Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2023 m.)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0127/2019

[2019/2573(RSP)]

132 À - INF sutarties ateitis ir poveikis ES

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019,
B8-0132/2019, B8-0133/2019

[2019/2574(RSP)]

114 À - NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0079/2019

[2018/2882(RSP)]

18 À - Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų

Pranešimas: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

[2018/2110(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

27 À - Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą

Pranešimas: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

[2018/2109(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
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61 À - Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų
kontrolė, įgyvendinimas

Pranešimas: György Schöpflin (A8-0055/2019)

Pranešimas  dėl teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų
agentūrų kontrolė, įgyvendinimo

[2018/2114(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

130 • G-000008/2018

(G-000008/2018 - B8-0013/2019)

83 À • Sauganti Europa: švarus oras visiems

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp,
Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Sauganti Europa: švarus oras visiems

[2018/2792(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje
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