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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

61 À • Žmogaus teisių, įskaitant religijos laisvę, pažeidimai Burkina Fase

Bendra rezoliucija B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019,
B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Afganistanas, visų pirma įtarimai seksualine prievarta prieš berniukus Logaro
provincijoje

Bendra rezoliucija B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019,
B9-0245/2019, B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • Rusijos „užsienio agentų“ įstatymas

Bendra rezoliucija B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019,
B9-0262/2019, B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(RSP)]

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

63 À - 1989 m. gruodžio mėn. Rumunijos revoliucijos 30-ųjų  metinių minėjimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Uigūrų padėtis Kinijoje („China cables“)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019,
B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019,
B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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65 À - Smurtinis neseniai Irane įvykusių protestų malšinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019,
B9-0275/2019, B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • JAV prekybos atstovo pranešimas dėl  skaitmeninių paslaugų mokesčio tyrimo pagal
301 skirsnį

Komisijos pareiškimas

[2019/2979(RSP)]


	2019 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienis
	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
	15.00 - 16.00     


