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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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09.00 - 12.20 Diskusijos

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

39 • Liuksemburgo pirmininkavimo apžvalga

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2015/2964(RSP)]

33 À • Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas

Pranešimas: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Pranešimas dėl bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimo

[2015/2147(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

76 - Prašymas atšaukti Parlamento nario Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski)
imunitetą

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski) imunitetą

[2015/2241(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

75 - Prašymas atšaukti Parlamento nario Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski)
imunitetą

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski) imunitetą

[2015/2268(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

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

Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

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

Žuvininkystės komitetas

20 À - Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita

Pranešimas: Werner Langen (A8-0368/2015)

[2015/2140(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



 

15.00 - 23.00     
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61 À - Kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmuo skatinant pagrindines ES vertybes

Pranešimas: Julie Ward (A8-0373/2015)

[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)

[2015/2106(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

14 À - Išorės veiksniai, sudarantys kliūtis Europos moterų verslumui

Pranešimas: Barbara Matera (A8-0369/2015)

[2015/2111(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

42 À - Įgūdžių ugdymo politika kovai su jaunimo nedarbu

Pranešimas: Marek Plura (A8-0366/2015)

[2015/2088(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

33 À - Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas

Pranešimas: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

[2015/2147(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

46 • Europos Vadovų Tarybos išvados (gruodžio 17-18 d.)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2015/2989(RSP)]

65 À • Padėtis Lenkijoje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2015/3031(RSP)]

Po vieną kartą kalba kiekvienos frakcijos vadovas
Kalba po du kiekvienos frakcijos atstovus
Balsavimas vyks vasario mėn. I sesijos metu

68 À • Kolumbijos taikos procesas

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

[2015/3033(RSP)]

82 • Padėtis Sirijoje

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

[2016/2517(RSP)]
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83 • Padėtis Saudo Arabijoje ir Irane

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

[2016/2518(RSP)]

45 À«««I • Tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą
teisme elementų užtikrinimas

Pranešimas: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama
užtikrinti tam tikrus nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją
bylą teisme elementus

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

17 «««I • Asmeninės apsaugos priemonės

Pranešimas: Vicky Ford (A8-0148/2015)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
asmeninių apsaugos priemonių

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

15 «««I • Dujinį kurą deginantys prietaisai

Pranešimas: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujinį
kurą deginančių prietaisų

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

16 «««I • Lynų kelio įrenginiai

Pranešimas: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl lynų
kelio įrenginių

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
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