
26/10/17 611.536/OJ

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS

2014 2019

Sesijos dokumentas

DARBOTVARKĖ

2017 m. spalio 26 d., ketvirtadienis



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 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Platesnės apimties klausimai

58 À • ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2015 m.)

Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Pranešimas dėl ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2015 m.)

[2017/2011(INI)]

Teisės reikalų komitetas

63 • Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą įgyvendinimas

Pranešimas: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Pranešimas dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją
ištaisyti (atlyginti) (Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva) taikymo

[2016/2251(INI)]

Teisės reikalų komitetas

71 À - Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai

[2017/2901(RSO)]

63 - Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą įgyvendinimas

Pranešimas: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

[2016/2251(INI)]

Teisės reikalų komitetas

10 À«««I - Paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema

Pranešimas: Paul Tang (A8-0387/2016)

[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

11 À«««I - Prudenciniai reikalavimai kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms

Pranešimas: Othmar Karas (A8-0388/2016)

[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

77 «««I - Teisė į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsauga elektroninių ryšių sektoriuje ir Direktyvos
2002/58/EB panaikinimas (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių)

Pranešimas: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Komiteto sprendimas pradėti derybas - 69c straipsnis



 

15.00 - 16.00
 

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)
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67 À - Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017,
B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017

[2017/2897(RSP)]

52 À - Euro zonos ekonominė politika

Pranešimas: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

[2017/2114(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

56 À - Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Australija

Pranešimas: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

[2017/2192(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

57 À - Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Naująja Zelandija

Pranešimas: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

[2017/2193(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

58 À - ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2015 m.)

Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

[2017/2011(INI)]

Teisės reikalų komitetas

76 • O-000074/2017

B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]
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