
18/09/19 640.179/OJ

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS

2019 2024

Sesijos dokumentas

DARBOTVARKĖ

2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis



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     PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

 

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

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 21.00 Diskusijos

41 À • JK išstojimas iš ES

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2817(RSP)]

19 - 2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. 2018 finansinių metų pertekliaus
įrašymas į biudžetą

Pranešimas: John Howarth (A9-0005/2019)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr.
1/2019 projekto dėl 2018 finansinių metų pertekliaus įrašymo į biudžetą

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Biudžeto komitetas

21 À - 2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: pagrindinių ES konkurencingumo
programų - „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ - stiprinimas

Pranešimas: John Howarth (A9-0004/2019)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr.
2/2019 projekto. Pagrindinių ES konkurencingumo programų - „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ -
stiprinimas

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Biudžeto komitetas

20 - Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai
ir Austrijai

Pranešimas: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo
fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Biudžeto komitetas

24 - 2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 3 projektas: pasiūlymas mobilizuoti Europos
Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai

Pranešimas: John Howarth (A9-0006/2019)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr.
3/2019 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo
siekiant suteikti pagalbą Austrijai, Italijai ir Rumunijai

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Biudžeto komitetas



 

15.00 - 21.00     
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23 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. EGF/2019/000 TA 2019.
Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba

Pranešimas: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2019/000 TA 2019 – Komisijos iniciatyva teikiama
techninė pagalba)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Biudžeto komitetas

41 À - JK išstojimas iš ES

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Kova su vėžiu

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

[2019/2818(RSP)]

11 • Taryba pristato savo poziciją dėl 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

[2019/2710(RSP)]

38 À • Europos atminimo svarba Europos ateičiai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2819(RSP)]

39 À • Kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėtis

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2820(RSP)]
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