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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
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17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

20 À • Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita

Pranešimas: Werner Langen (A8-0368/2015)

Pranešimas dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos

[2015/2140(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

32 À«««I • Daugiametis paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir
Viduržemio jūroje atkūrimo planas

Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio
paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo
plano, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 302/2009

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Žuvininkystės komitetas

71 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl išmetamųjų teršalų
kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6)

[2015/2988(RPS)]

Balsavimas vyks vasario mėn. I sesijos metu

61 À • Kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmuo skatinant pagrindines ES
vertybes

Pranešimas: Julie Ward (A8-0373/2015)

Pranešimas dėl kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmens puoselėjant
pagrindines ES vertybes

[2015/2139(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

29 À • ES finansinių paslaugų reglamento apžvalga ir su juo susiję iššūkiai

Pranešimas: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Pranešimas dėl ES finansinių paslaugų reglamento apžvalgos ir su juo susiijusių iššūkių:
poveikis ir siekis nustatyti veiksmingesnes ir efektyvesnes ES gaires, susijusias su
Finansiniu reglamentu ir kapitalo rinkų sąjunga

[2015/2106(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
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14 À • Išorės veiksniai, sudarantys kliūtis Europos moterų verslumui

Pranešimas: Barbara Matera (A8-0369/2015)

Pranešimas dėl išorės veiksnių, sudarančių kliūtis Europos moterų verslumui

[2015/2111(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

42 À • Įgūdžių ugdymo politika kovai su jaunimo nedarbu

Pranešimas: Marek Plura (A8-0366/2015)

Pranešimas dėl įgūdžių ugdymo politikos kovai su jaunimo nedarbu

[2015/2088(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
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