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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 - 11.20 Diskusijos

11.30 - 13.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

50 • Krizei pieno sektoriuje įveikti skirtos priemonės

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Czesław Adam Siekierski (O-000068/2016 - B8-0370/2016)
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Tarybai
Krizei pieno sektoriuje įveikti skirtos priemonės

Czesław Adam Siekierski (O-000069/2016 - B8-0701/2016)
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Komisijai
Krizei pieno sektoriuje įveikti skirtos priemonės

[2016/2659(RSP)]

11 À • Bendrosios rinkos strategija

Pranešimas: Lara Comi (A8-0171/2016)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos strategijos

[2015/2354(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

5 - Virtualiosios valiutos

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

[2016/2007(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

39 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška
„EGF/2015/010 FR/MoryGlobal“

Pranešimas: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Prancūzijos paraiška „EGF/2015/010 FR/MoryGlobal“)

[COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD)]

Biudžeto komitetas

38 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška
„EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa“

Pranešimas: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2015/011 GR/Supermarket
Larissa“)

[COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD)]

Biudžeto komitetas
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52 - Prašymas atšaukti Parlamento nario Gianlucos Buonanno (Gianluca Buonanno) imunitetą

Pranešimas: Evelyn Regner (A8-0180/2016)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Gianlucos Buonanno (Gianluca Buonanno) imunitetą

[2016/2003(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

27 À« - Laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje Švedijos labui

Pranešimas: Ska Keller (A8-0170/2016)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo pagal Tarybos sprendimo (ES) 2015/1523 ir Tarybos sprendimo
(ES) 2015/1601, kuriais Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos
srityje, 9 straipsnį Švedijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje

[COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

51 À - Transatlantiniai duomenų srautai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0622/2016, Bendra rezoliucija B8-0623/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016,
B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016

[2016/2727(RSP)]

37 À - Naujų galimybių energijos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio įgyvendinimas

Pranešimas: Theresa Griffin (A8-0161/2016)

[2015/2323(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

26 À - Skurdas: lyčių aspektas

Pranešimas: Maria Arena (A8-0153/2016)

[2015/2228(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

25 À - Netarifinės kliūtys bendrojoje rinkoje

Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0160/2016)

[2015/2346(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

11 À - Bendrosios rinkos strategija

Pranešimas: Lara Comi (A8-0171/2016)

[2015/2354(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
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