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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     

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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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

86 À«««I • Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.)

Pranešimas: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027
m. programos „Kūrybiška Europa“, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr.
1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Kultūros ir švietimo komitetas

85 À«««I • Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“

Pranešimas: Milan Zver (A8-0111/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, sukuriama
Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas
Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Kultūros ir švietimo komitetas

94 À«««I • Sistema tvariam finansavimui palengvinti

Pranešimas: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sistemos
tvariam investavimui palengvinti

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

132 À«««I - Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių
piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas)

Pranešimas: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

(Balsavimas: 13/09/2018)

144 «««I - Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė

Pranešimas: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Diskusijos: 22/10/2018, balsavimas: 23/10/2018)
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96 À«««I - Restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas

Pranešimas: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Teisės reikalų komitetas

25 À«««I - Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms internetu
transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės

Pranešimas: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Teisės reikalų komitetas

86 À«««I - Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.)

Pranešimas: Silvia Costa (A8-0156/2019)

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Kultūros ir švietimo komitetas

85 À«««I - Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“

Pranešimas: Milan Zver (A8-0111/2019)

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Kultūros ir švietimo komitetas

94 À«««I - Sistema tvariam finansavimui palengvinti

Pranešimas: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

105 À - 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas

Pranešimas: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

[2019/2003(BUD)]

Biudžeto komitetas

151 À - Nepaprastoji padėtis Venesueloje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019,
B8-0229/2019

[2019/2628(RSP)]

(Diskusijos: 12/03/2019)

117 À - Teisinės valstybės ir kovos su korupcija padėtis ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0230/2019

[2018/2965(RSP)]

169 À - Naujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0222/2019, Bendra rezoliucija B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

[2019/2670(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
 

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)
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20 À - Sprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė

Pranešimas: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

[2018/2237(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

171 • G-000001/2019

(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
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