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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



Turinys

Turinys
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2020 m. sausio 29 d., trečiadienis 1

15.00 - 18.00 1

Sesijos atnaujinimas 1

Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena. 75-osios Aušvico išlaisvinimo metinės 1

Darbotvarkė 1

Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir
Europos atominės energijos bendrijos  - Rekomendacija: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020) 1

18.00 - 18.15 BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį) 1

Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir
Europos atominės energijos bendrijos  - Rekomendacija: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020) 1

18.15 - 24.00 Diskusijos (po balsavimo) 1

Koronaviruso protrūkis - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 1

Čiabuvių tautų teisės  - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 1

2019 m. iš dalies pakeistas Indijos pilietybės įstatymas - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams
ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 2

Ekstremali migrantų, ypač vaikų, humanitarinė padėtis Graikijos salose. Apsaugos, perkėlimo ir šeimos
susijungimo užtikrinimas - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 2

ES tvaraus judumo ir transporto strategija: priemonės, kurių reikia imtis iki 2030 m. ir vėliau - Komisijos
pareiškimas 2

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis) 2

2020 m. sausio 30 d., ketvirtadienis 3

09.00 - 11.20 3

2020 m. Komisijos darbo programa - Komisijos pareiškimas 3

ES atsakas į potvynių Ispanijoje sukeltus nuniokojimus - Komisijos pareiškimas 3

11.30 - 13.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 3

2021 m. Parlamento mėnesinių sesijų kalendorius 3

2022 m. Parlamento mėnesinių sesijų kalendorius 3

Įgaliojimų patikrinimas  - Pranešimas: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020) 3

Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas  - Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0009/2020) 3

Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas  - Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0011/2020) 3

Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas  - Pranešimas: Irene Tinagli
(A9-0010/2020) 3

Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas  - Pranešimas: Irene Tinagli
(A9-0008/2020) 4

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: cheminių medžiagų ir mišinių
klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas (titano dioksidas) - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 4

Universalus kroviklis mobiliojo radijo ryšio įrenginiams  - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 4

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 4

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 6



Turinys
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Pateikimo terminai 7



2020 m. sausio 29 d., trečiadienis

 

 

15.00 - 18.00

 

18.00 - 18.15     BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)

 

18.15 - 24.00     Diskusijos (po balsavimo)
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15.00 - 18.00 Paminėjimas ir diskusijos

18.00 - 18.15 BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)

18.15 - 24.00 Diskusijos (po balsavimo)

1 • Sesijos atnaujinimas

4 • Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena. 75-osios Aušvico išlaisvinimo metinės

[2019/2966(RSP)]

14 • Darbotvarkė

6 ««« • Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės
išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos

Rekomendacija: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos
ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos
bendrijos sudarymo projekto

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Konstitucinių reikalų komitetas

6 ««« - Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos
Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos

Rekomendacija: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Konstitucinių reikalų komitetas

28 • Koronaviruso protrūkis

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2511(RSP)]

13 • Čiabuvių tautų teisės

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

[2019/3015(RSP)]
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16 À • 2019 m. iš dalies pakeistas Indijos pilietybės įstatymas

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

[2020/2519(RSP)]

Balsavimas vyks per kovo mėn. II sesiją

15 • Ekstremali migrantų, ypač vaikų, humanitarinė padėtis Graikijos salose. Apsaugos,
perkėlimo ir šeimos susijungimo užtikrinimas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2520(RSP)]

17 • ES tvaraus judumo ir transporto strategija: priemonės, kurių reikia imtis iki 2030
m. ir vėliau

Komisijos pareiškimas

[2020/2518(RSP)]

2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis)



2020 m. sausio 30 d., ketvirtadienis

 

 

09.00 - 11.20     

 

11.30 - 13.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.20 Diskusijos

11.30 - 13.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

5 • 2020 m. Komisijos darbo programa

Komisijos pareiškimas

[2019/2965(RSP)]

29 • ES atsakas į potvynių Ispanijoje sukeltus nuniokojimus

Komisijos pareiškimas

[2020/2537(RSP)]

21 À - 2021 m. Parlamento mėnesinių sesijų kalendorius

[2020/2508(RSO)]

20 À - 2022 m. Parlamento mėnesinių sesijų kalendorius

[2020/2509(RSO)]

10 À - Įgaliojimų patikrinimas

Pranešimas: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Pranešimas dėl įgaliojimų patikrinimo

[2019/2180(REG)]

Teisės reikalų komitetas

26 « - Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo

[N9-0005/2020 - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

25 « - Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo

[N9-0005/2020 - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

24 « - Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo

[N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
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23 « - Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus skyrimo

[N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

22 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: cheminių medžiagų ir mišinių
klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas (titano dioksidas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0071/2020

[2019/2843(DEA)]

8 À - Universalus kroviklis mobiliojo radijo ryšio įrenginiams

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020,
B9-0076/2020, B9-0085/2020

[2019/2983(RSP)]

(Diskusijos: 13/01/2020)

7 À - Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

[2019/2870(RSP)]

(Diskusijos: 13/01/2020)



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2020 m. sausio 29 d., trečiadienis

 

15.00 - 18.00

 

18.15 - 24.00

 

 

2020 m. sausio 30 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 11.20
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Taryba (kartu su atsakymais) :5'

Komisija (kartu su atsakymais) :5'

Pranešėjai :6'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :60' 30

PPE : 12' 30, S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 5'

Taryba (kartu su atsakymais) :20'

Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis
įgaliotinis (kartu su atsakymais)

:20'

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Procedūra „prašau žodžio“ (5 x 5') :25'

Parlamento nariai :135'

PPE : 31', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 13' 30, ID : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI : 10'
30

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Procedūra „prašau žodžio“ (2 x 5') :10'

Parlamento nariai :74' 30

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6'



Pateikimo terminai

 
 

2020 m. sausio 29 d., trečiadienis

 

 

2020 m. sausio 30 d., ketvirtadienis
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16 À • 2019 m. iš dalies pakeistas Indijos pilietybės įstatymas - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams
ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 25 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

kovo 30 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai kovo 30 d., pirmadienis, 20.00 val.

21 À • 2021 m. Parlamento mėnesinių sesijų kalendorius

- Pakeitimai sausio 28 d., antradienis, 19.00 val.

- Pasiūlymai dėl vardinio balsavimo sausio 29 d., trečiadienis, 16.00 val.

20 À • 2022 m. Parlamento mėnesinių sesijų kalendorius

- Pakeitimai sausio 28 d., antradienis, 19.00 val.

- Pasiūlymai dėl vardinio balsavimo sausio 29 d., trečiadienis, 16.00 val.

10 À • Įgaliojimų patikrinimas  - Pranešimas: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

- Pakeitimai sausio 29 d., trečiadienis, 18.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 29 d., trečiadienis, 21.00 val.

22 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: cheminių medžiagų ir mišinių
klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas (titano dioksidas) - Pasiūlymas dėl rezoliucijos

- Pakeitimai sausio 27 d., pirmadienis, 13.00 val.

8 À • Universalus kroviklis mobiliojo radijo ryšio įrenginiams  - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 22 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

sausio 27 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 27 d., pirmadienis, 14.00 val.

7 À • Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 22 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

sausio 27 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 27 d., pirmadienis, 14.00 val.
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