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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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08.30 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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08.30 - 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)

84 • Padidėjusi terorizmo grėsmė

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2016/2519(RSP)]

54 À • Derybų dėl LPS su Australija ir Naująja Zelandija pradžia

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Bernd Lange, Daniel Caspary (O-000154/2015 - B8-0101/2016)
Tarptautinės prekybos komitetas
Komisijai
Derybų dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS) su Australija ir Naująja Zelandija pradžia

[2015/2932(RSP)]

Balsavimas vyks per vasario mėn. II sesiją.

30 À • 2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga

Pranešimas: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Pranešimas dėl 2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalgos

[2014/2218(INI)]

Peticijų komitetas

43 ««« - Europos Sąjungos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

Rekomendacija: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

[10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

85 À - Komiteto išmetamųjų teršalų kiekio matavimams automobilių sektoriuje tirti narių skyrimas

Pasiūlymas dėl sprendimo

[2016/2523(RSO)]

69 À - Asociacijos susitarimų ir (arba) išsamių ir visapusiškų LPS su Gruzija, Moldova ir Ukraina
įgyvendinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016,
B8-0079/2016, B8-0080/2016

[2015/3032(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

 

16.00 - 17.00     BALSAVIMAS (pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms)
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67 À - Tarpusavio gynybos sąlyga (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis);

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016,
B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016

[2015/3034(RSP)]

66 À - ES prioritetai 2016 m. JT ŽTT sesijose

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016,
B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016

[2015/3035(RSP)]

30 À - 2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga

Pranešimas: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

[2014/2218(INI)]

Peticijų komitetas

80 À • Indijoje sulaikyti ES piliečiai, ypač Italijos, Estijos ir JK piliečiai

B8-0081/2016, B8-0084/2016, Bendra rezoliucija B8-0085/2016, B8-0085/2016,
B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016

[2016/2522(RSP)]

78 À • Etiopija

Bendra rezoliucija B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016,
B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016

[2016/2520(RSP)]

79 À • Šiaurės Korėja

Bendra rezoliucija B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016,
B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016

[2016/2521(RSP)]

9 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės
valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
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