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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 - 11.20 Diskusijos

11.30 - 13.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

16 À • 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti
piliečių lūkesčius

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2833(RSP)]

32 À • Euro zonos užimtumo ir socialinė politika

Pranešimas: Yana Toom (A9-0016/2019)

Pranešimas dėl euro zonos užimtumo ir socialinės politikos

[2019/2111(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

24 «««I - Reglamento (ES) 2019/501 ir Reglamento (ES) 2019/502 taikymo laikotarpiai

Pranešimas: Karima Delli

[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

 (dar nepriimta)

Balsavimas dėl prašymo pradėti procedūrą skubos tvarka (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

12 « - Eurojusto ir Serbijos bendradarbiavimo susitarimas

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

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

[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

8 À - Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektas. Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumažinimas pagal
atnaujintus išlaidų poreikius ir atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius)

Pranešimas: John Howarth (A9-0012/2019)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr.
4/2019 projekto. Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintus išlaidų poreikius ir
atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius)

[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]

Biudžeto komitetas
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9 - 2019 m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, kurios turi būti naudojamos migracijos, pabėgėlių
antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, sumų patikslinimas

Pranešimas: John Howarth (A9-0013/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl 2019 m. mobilizuotų
lankstumo priemonės lėšų, kurios turi būti naudojamos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių
problemoms spręsti, sumų patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/276

[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]

Biudžeto komitetas

23 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant
flumioksaziną

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0103/2019

[2019/2825(RSP)]

22 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant
chlortoluroną

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0104/2019

[2019/2826(RSP)]

28 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai
MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0107/2019

[2019/2830(RSP)]

29 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos A2704-12
(ACS-GMØØ5-3)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0105/2019

[2019/2828(RSP)]

30 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON
89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš
dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ir DAS-40278-9

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0106/2019

[2019/2829(RSP)]

15 À - Užsienio šalių kišimasis į rinkimus ir dezinformacija vykdant nacionalinius ir Europos demokratinius
procesus

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0108/2019, B9-0111/2019

[2019/2810(RSP)]

(Diskusijos: 17/09/2019)

16 À - 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

[2019/2833(RSP)]
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14 À - Euro zonos užimtumo ir socialinė politika

Pranešimas: Yana Toom (A9-0016/2019)

[2019/2111(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
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