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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
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09.00–11.50 Diskusijos

12.00–14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks balsavimo paaiškinimai

15.00–16.00 Diskusijos

16.00–17.00 Balsavimas (pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms)

20 À • Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimas
iki 2050 m.

Pranešimas: Chris Davies (A7-0033/2012)

Pranešimas dėl konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos
sukūrimo iki 2050 m. planas

[COM(2011)0112 - 2011/2095(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

101 À • 6-asis pasaulinis vandens ištekliams skirtas forumas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav
Ouzký, Sabine Wils (O-000013/2012 - B7-0101/2012)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisija
2012 m. kovo 12-17 d. Marselyje vyksiantis 6-asis pasaulinis vandens ištekliams skirtas forumas

[2012/2552(RSP)]

115 • Šmalenbergo viruso protrūkis

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Nikolaos Chountis (O-000045/2012 -
B7-0103/2012)
Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji
Komisija
Šmalenbergo viruso protrūkis

James Nicholson, Ashley Fox, Albert Deß, Esther de Lange (O-000047/2012 - B7-0104/2012)
Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė
Komisija
Šmalenbergo viruso protrūkis

George Lyon, Nathalie Griesbeck (O-000057/2012 - B7-0105/2012)
Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija
Komisija
Šmalenbergo viruso protrūkis

[2012/2574(RSP)]
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103 À - Diskriminuojantys interneto puslapiai ir vyriausybės reakcija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B7-0152/2012, B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012,
B7-0156/2012, B7-0157/2012

[2012/2554(RSP)]

114 À - Rusijos Prezidento rinkimų rezultatai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B7-0177/2012

[2012/2573(RSP)]

102 À - Kazachstano Respublika

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B7-0135/2012, B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012,
B7-0143/2012, B7-0144/2012

[2012/2553(RSP)]

75 À - Padėtis Nigerijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B7-0131/2012, B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012,
B7-0138/2012, B7-0139/2012, B7-0149/2012

[2012/2550(RSP)]

123 À - Padėtis Baltarusijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B7-0178/2012, B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012,
B7-0182/2012, B7-0183/2012

[2012/2581(RSP)]

20 À - Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimas iki 2050 m.

Pranešimas: Chris Davies (A7-0033/2012)

[COM(2011)0112 - 2011/2095(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

101 À - 6-asis pasaulinis vandens ištekliams skirtas forumas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B7-0130/2012

[2012/2552(RSP)]



Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų. Trukmė: ne ilgiau kaip valandą (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)
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110 À • Prekyba žmonėmis Sinajuje, ypač Solomon W. atvejis

Bendra rezoliucija B7-0158/2012, B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012,
B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012, B7-0169/2012

[2012/2569(RSP)]

111 À • Palestina: Izraelio pajėgų reidai Palestino televizijos stotyse

Bendra rezoliucija B7-0160/2012, B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012,
B7-0166/2012, B7-0167/2012, B7-0170/2012

[2012/2570(RSP)]

112 À • Žmogaus teisių pažeidimai Bahreine

Bendra rezoliucija B7-0171/2012, B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012,
B7-0174/2012, B7-0175/2012, B7-0176/2012

[2012/2571(RSP)]

9 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės
valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)
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