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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 - 10.00 Diskusijos

10.00 - 12.20 Diskusijos

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 24.00 Diskusijos

93 À«««I - Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos taisyklės, susijusios su
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu

Pranešimas:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Žuvininkystės komitetas

 (dar nepriimta)

94 À«««I - Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojančių Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai
ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos

Pranešimas:

[2019/0010(COD)]

Žuvininkystės komitetas

 (dar nepriimta)

134 À«««I - Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos
ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos

Pranešimas: Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

 (dar nepriimta)

146 À • Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2614(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

124 • Diskusijos su Slovakijos Ministru Pirmininku Peteriu Pellegrini dėl Europos ateities

[2019/2515(RSP)]
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135 - Prašymas atšaukti Monikos Hohlmeier imunitetą

Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Monikos Hohlmeier (Monika Hohlmeier) imunitetą

[2019/2002(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

144 - Prašymas atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą

Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą

[2018/2247(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

145 - Prašymas atšaukti Dominique Bilde imunitetą

Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Dominique Bilde imunitetą

[2018/2267(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

101 - Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio galiojimo pratęsimas iki devintosios Parlamento kadencijos
pabaigos

B8-0147/2019

[2019/2545(RSO)]

92 «««I - Elektroninė krovinių vežimo informacija

Pranešimas: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės krovinių vežimo
informacijos

[2018/0140(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

21 ««« - ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo
ir prekybos mediena

Rekomendacija: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

[2018/0272(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

10 - ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo
ir prekybos mediena (rezoliucija)

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

[2018/0272M(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

46 ««« - Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų
automatizuotu tvarkymu

Rekomendacija: József Nagy (A8-0070/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui
pasirašyti Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su
asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, projekto

[2018/0238(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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103 ««« - Valstybių narių įgaliojimas tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą,
apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius Šalimis

Rekomendacija: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus, valstybės narės
įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per
futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.°218) Šalimis, projekto

[2018/0116(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

107 ««« - Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas ES ir Kinijos susitarimas dėl jūrų transporto (Kroatijos
įstojimas)

Rekomendacija: Francisco Assis (A8-0168/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos
valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto, kad būtų
atsižvelgta į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu
projekto

[2014/0327(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

30 ««« - Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis ES ir Egipto asociaciją (Kroatijos
įstojimas)

Rekomendacija: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo,
steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, protokolo,
kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei
jos valstybių narių vardu projekto

[2016/0121(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

17 - ES ir Turkmėnistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas

Preliminarus pranešimas: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

Preliminarus pranešimas dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo
susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Turkmėnistano partnerystę, sudarymo
Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu projekto

[1998/0031R(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

90 « - Įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje
pradžios

Pranešimas: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje
Karalystėje pradžios projekto

[2018/0812(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

75 À«««I - Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė
sistema (ECRIS)

Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

[2016/0002(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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76 À«««I - Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų
be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema)

Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[2017/0144(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

(Balsavimas: 08/02/2018)

62 À«««I - Europos solidarumo korpuso programa

Pranešimas: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

[2018/0230(COD)]

Kultūros ir švietimo komitetas

47 À«««I - ES kibernetinio saugumo aktas

Pranešimas: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

[2017/0225(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

72 À«««I - Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje

Pranešimas: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

[2018/0082(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

(Balsavimas: 25/10/2018)

58 À«««I - Europos piliečių iniciatyva

Pranešimas: György Schöpflin (A8-0226/2018)

[2017/0220(COD)]

Konstitucinių reikalų komitetas

(Balsavimas: 05/07/2018)

57 À«««I - Kultūros vertybių importas

Pranešimas: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kultūros vertybių importo

[2017/0158(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

(Diskusijos: 24/10/2018, balsavimas: 25/10/2018)

97 À«««I - Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus

Pranešimas: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tikrinimo procedūros,
susijusios su asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais per Europos Parlamento rinkimus, iš dalies
keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

[2018/0336(COD)]

Konstitucinių reikalų komitetas
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122 À - Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai
siekiant jas mažinti

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0153/2019, Bendra rezoliucija B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019,
B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019

[2019/2575(RSP)]

(Diskusijos: 13/02/2019)

29 À - ES ir Rusijos politinių santykių padėtis

Pranešimas: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

[2018/2158(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

12 À - ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas

Pranešimas: Soraya Post (A8-0075/2019)

[2018/2159(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

123 À • Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

[2019/2580(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

16 À • 2018 m. ataskaita dėl Turkijos

Pranešimas: Kati Piri (A8-0091/2019)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos

[2018/2150(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

153 À • Nepaprastoji padėtis Venesueloje

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

[2019/2628(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

117 À • Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP
pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją
nukreiptą trečiųjų šalių propagandą

Pranešimas: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo
politikai dėl veiksmų, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo
priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją
nukreiptą trečiųjų šalių propagandą, apžvalgos

[2018/2115(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis
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32 ««« • ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje
susitarimas

Rekomendacija: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių
ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi
srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

33 À • ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje
susitarimas

Pranešimas: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl
Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos
bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos
vardu projekto

[2015/0302M(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

31 À • ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo
politikai dėl ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimo

[2018/2246(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis

13 À«««I • Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai

Pranešimas: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių
narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo
reikalavimais, suderinimo

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

(Diskusijos: 13/09/2017, balsavimas: 14/09/2017)

138 À • Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal
Kovos su pinigų plovimu direktyvą

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2612(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį
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99 À«««I • Vizų informacinė sistema

Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas
(ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikos
reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas
2008/633/JHA

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

70 À«««I • Prieglobsčio ir migracijos fondas

Pranešimas: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio
ir migracijos fondo steigimo

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

71 À«««I • Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų
valdymo fondą

Pranešimas: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sienų
valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

69 À«««I • Vidaus saugumo fondas

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vidaus
saugumo fondo

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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