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Procedūrų paaiškinimai
 

Jei Parlamentas nenusprendžia kitaip, plenariniame posėdyje svarstomi tekstai teikiami balsuoti šia tvarka:
 

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



2012 m. kovo 12 d., pirmadienis

 

 

17.00–23.00     

 
Bendrosios diskusijos - Lyčių lygybė

 
Bendrų diskusijų pabaiga

1 12012 m. kovo 12 d., pirmadienis

483.918/OJ 483.918/OJ

17.00–23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

120 • Metai po Fukušimos avarijos – ko pasimokėme?

Europos Parlamento Pirmininko pareiškimas

[2012/2576(RSP)]

Po to žodis suteikiamas frakcijų atstovams

31 À • Didesnės moterų ir vyrų lygybės užtikrinimas Europos Sąjungoje (2011 m.)

Pranešimas: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Pranešimas dėl moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo Europos Sąjungoje (2011 m.)

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

47 À • Moterų dalyvavimas priimant politinius sprendimus.

Pranešimas: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Moterų dalyvavimas priimant politinius sprendimus. Kokybė ir lygybė

[2011/2295(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

63 À«««I • Paveldėjimas ir Europos paveldėjimo pažymėjimas

Pranešimas: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų ir autentiškų aktų, susijusių su
paveldėjimu, pripažinimo bei vykdymo ir Europos paveldėjimo pažymėjimo pradėjimo
naudoti

[2009/0157(COD)]

Teisės reikalų komitetas

119 À • Teisėjų mokymas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Klaus-Heiner Lehne, Juan Fernando López Aguilar (O-000059/2012 - B7-0106/2012)
Teisės reikalų komitetas
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisija
Teisėjų mokymas

[2012/2575(RSP)]

Bus balsuojama trečiadienį



 

Trumpas šių pranešimų pristatymas:
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2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)

73 À • Europos kooperatinės bendrovės statutas dėl darbuotojų dalyvavimo priimant
sprendimus

Pranešimas: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Pranešimas dėl Europos kooperatinės bendrovės statuto ir darbuotojų dalyvavimo

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

54 À • Bolonijos procesas

Pranešimas: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Pranešimas dėl Europos institucijų indėlis į Bolonijos proceso konsolidavimą ir
pažangą

[2011/2180(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas
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