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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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17.00–23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

104 À«««II • Bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija)

Rekomendacija antrajam svarstymui: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos,
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria sukuriama bendra
Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija)

[2010/0253(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

93 À«««I • Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų
tachografų ir Reglamento (EB) Nr. 561/2006 dalinis pakeitimas

Pranešimas: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

Pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų
tachografų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006

[2011/0196(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

132 À«««I • Muitinės vykdomas intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas

Pranešimas: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl muitinės
vykdomo intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo

[2011/0137(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

18 À • ES vandens teisės aktų įgyvendinimas

Pranešimas: Richard Seeber (A7-0192/2012)

Pranešimas dėl ES vandens teisės aktų įgyvendinimo prieš nustatant būtiną bendrą požiūrį
į Europos vandens problemas

[2011/2297(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)
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73 À • Strategija dėl gyvūnų gerovės apsaugos

Pranešimas: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos strategijos dėl gyvūnų gerovės apsaugos
2012–2015 m.

[COM(2012)0006 - 2012/2043(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Bus balsuojama trečiadienį

97 À • E. skambutis. Nauja paslauga piliečiams telefono numeriu 112

Pranešimas: Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

Pranešimas dėl pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ – nauja pagalbos telefono 112
paslauga piliečiams

[2012/2056(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Transporto ir turizmo komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnis

62 À • Investavimo Europoje patrauklumas

Pranešimas: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

Pranešimas dėl investavimo Europoje patrauklumo

[2011/2288(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

90 À • Rytų partnerystės prekybos aspektai

Pranešimas: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

Pranešimas dėl Rytų partnerystės prekybos aspektų

[2011/2306(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

59 • ES makroregioninių strategijų raida. Dabartinė praktika ir ateities
perspektyvos, ypač Viduržemio jūros regione

Pranešimas: François Alfonsi (A7-0219/2012)

Pranešimas dėl ES makroregioninių strategijų raidos. Dabartinė praktika ir ateities
perspektyvos, ypač Viduržemio jūros regione

[2011/2179(INI)]

Regioninės plėtros komitetas
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