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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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Bendros diskusijos - Svarbiausias dėmesys piliečiams energetikos sąjungoje ir kova

su energijos nepritekliumi
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15.00 - 24.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas

45 • Oficialus plenarinis posėdis. Jo Didenybės Nyderlandų Karaliaus Willemo-
Alexanderio kalba

46 • Darbotvarkė

17 • Sprendimas, priimtas dėl bendrosios skaitmeninės rinkos dokumentų rinkinio

Komisijos pareiškimas

[2016/2587(RSP)]

16 • Pasirengimas G7 aukščiausiojo lygio susitikimui

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2016/2586(RSP)]

51 À • Transatlantiniai duomenų srautai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2016/2727(RSP)]

56 À • Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16
d. Bendrojo Teismo sprendimo

Komisijos pareiškimas

[2016/2747(RSP)]

Balsavimas vyks per pirmąją birželio mėn. sesiją.

47 • Tarpvalstybinių elektroninės atpažinties priemonių ir interneto paslaugų
užtikrinimas

Komisijos pareiškimas

[2016/2706(RSP)]

37 À • Naujų galimybių energijos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio
įgyvendinimas

Pranešimas: Theresa Griffin (A8-0161/2016)

Pranešimas dėl naujų galimybių energijos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio
įgyvendinimo

[2015/2323(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas



 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

Trumpas šių pranešimų pristatymas:
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48 • Kova su energijos nepritekliumi energetikos sąjungoje

Komisijos pareiškimas

[2016/2707(RSP)]

26 À • Skurdas: lyčių aspektas

Pranešimas: Maria Arena (A8-0153/2016)

Pranešimas „Skurdas: lyčių aspektas“

[2015/2228(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

25 À • Netarifinės kliūtys bendrojoje rinkoje

Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0160/2016)

Pranešimas dėl netarifinių kliūčių bendrojoje rinkoje

[2015/2346(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

5 • Virtualiosios valiutos

Pranešimas: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016)

Pranešimas dėl virtualiųjų valiutų

[2016/2007(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
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