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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



2019 m. rugsėjo 17 d., antradienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS

1 12019 m. rugsėjo 17 d., antradienis

640.179/OJ 640.179/OJ

09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS

15.00 - 21.00 Diskusijos

31 • Pasirengimas klimato politikos veiksmų aukščiausiojo lygio susitikimui ir darnaus
vystymosi tikslų aukščiausiojo lygio susitikimui Niujorke
 

Komisijos pareiškimas

[2019/2809(RSP)]

26 « • Europos Centrinio Banko pirmininko skyrimas. Kandidatė: Christine Lagarde

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos centrinio banko pirmininko skyrimo

[2019/0810(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

26 « - Europos Centrinio Banko pirmininko skyrimas. Kandidatė: Christine Lagarde

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

13 « - Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko pasiūlymo dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos
pirmininko pavaduotojo skyrimo

[2019/0903(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

14 À« - Automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Airijoje pradžia

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių
registracijos duomenimis Airijoje pradžios projekto

[2019/0806(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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32 À • Užsienio šalių kišimasis į rinkimus ir dezinformacija vykdant nacionalinius ir
Europos demokratinius procesus

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2810(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

33 • Amazonės miškų gaisrai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2811(RSP)]

34 • Saugumo padėtis Burkina Fase

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

[2019/2812(RSP)]

35 • Naujausi įvykiai, susiję su politine padėtimi ir taikos proceso įgyvendinimu
Kolumbijoje

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

[2019/2813(RSP)]

36 • Padėtis Kašmyre

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

[2019/2815(RSP)]
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