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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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10.00 - 11.50     
 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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10.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Diskusijos

37 À • LGBTI asmenų padėtis Ugandoje

Bendra rezoliucija B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019,
B9-0140/2019, B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Egiptas

B9-0136/2019, Bendra rezoliucija B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019,
B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Siūlomas naujasis Indonezijos baudžiamasis kodeksas

Bendra rezoliucija B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019,
B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(RSP)]

9 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės
valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

23 6 «««I - Finansinė parama valstybėms narėms siekiant sumažinti didelę finansinę naštą, joms tenkančią
Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo

Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, kad būtų galima valstybėms narėms teikti finansinę paramą
sumažinti didelei finansinei naštai, joms tenkančiai Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

34 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: iš dalies suteikiamas leidimas naudoti
chromo trioksidą (Cromomed S. A. ir kt.)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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33 À - Įmonės „Thomas Cook Group“ bankroto poveikis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019,
B9-0122/2019, B9-0124/2019

[2019/2854(RSP)]

36 À - Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo dabartinė padėtis. Viešųjų
ataskaitų pagal šalis teikimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

40 À - Turkijos karinė operacija šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmės

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019,
B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0155/2019, Bendra rezoliucija B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019,
B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus A. Farkaso skyrimas
AFME generaliniu direktoriumi

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
Komisijai
Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus Adamo Farkaso skyrimas AFME generaliniu
direktoriumi

[2019/2888(RSP)]
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