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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     

 

12.00–14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

1 12012 m. liepos 5 d., ketvirtadienis

491.927/OJ 491.927/OJ

09.00–11.50 Diskusijos

12.00–14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00–16.00 Diskusijos

16.00–17.00 Balsavimas (pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms)

155 • Rio+20 aukščiausiojo lygio susitikimo (2012 m. birželio 20-22 d.) rezultatai

Komisijos pareiškimas

[2012/2692(RSP)]

Bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

160 • Laivų frachtavimo keliamas pavojus vėliavos valstybės įsipareigojimams pagal
CITES konvenciją

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Gabriel Mato Adrover (O-000127/2012 - B7-0120/2012)
Žuvininkystės komitetas
Komisija
Laivų frachtavimo keliamas pavojus vėliavos valstybės įsipareigojimams pagal CITES konvenciją

[2012/2699(RSP)]

135 «««I - Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto

Pranešimas: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]

Teisės reikalų komitetas

122 «««I -  Europos Sąjungos tarnautojų teismo ad interim teisėjai

Pranešimas: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]

Teisės reikalų komitetas

66 «««I - Finansinė parama transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse

Pranešimas: Göran Färm (A7-0150/2012)

[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]

Biudžeto komitetas

157 À - Taisomojo biudžeto projektas Nr. 3/2012: 2011 finansinių metų perviršis

Pranešimas: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2012 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto
Nr. 3/2012, III skirsnis – Komisija

[11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)]

Biudžeto komitetas



 

15.00–16.00     
 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų. Trukmė: ne ilgiau kaip valandą (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)

 

16.00–17.00     Balsavimas (pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms)
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158 À - ES politika dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B7-0296/2012, Bendra rezoliucija B7-0373/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012,
B7-0376/2012, B7-0377/2012

[2012/2694(RSP)]

Diskusijos: 2012/06/12

163 À • Smurtas prieš lesbietes ir LGBT teisės Afrikoje

Bendra rezoliucija B7-0389/2012, B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012,
B7-0397/2012, B7-0400/2012, B7-0401/2012

[2012/2701(RSP)]

164 À • Žodžio laisvė Baltarusijoje, ypač Andrzejaus Poczobuto atvejis

Bendra rezoliucija B7-0393/2012, B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012,
B7-0403/2012, B7-0404/2012, B7-0405/2012

[2012/2702(RSP)]

171 À • Skandalas dėl priverstinių abortų Kinijoje

Bendra rezoliucija B7-0388/2012, B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012,
B7-0396/2012, B7-0398/2012, B7-0399/2012

[2012/2712(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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