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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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09.00 - 11.50     
 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

 

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 Diskusijos

43 À • Padėtis Turkijoje, visų pirma išrinktų merų atleidimas

B9-0048/2019, Bendra rezoliucija B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019,
B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019

[2019/2821(RSP)]

44 À • Mianmaras, ypač rohinjų padėtis

Bendra rezoliucija B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019,
B9-0087/2019, B9-0091/2019, B9-0092/2019

[2019/2822(RSP)]

45 À • Iranas, visų pirma moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių
ES piliečių padėtis

Bendra rezoliucija B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019,
B9-0094/2019, B9-0095/2019, B9-0096/2019

[2019/2823(RSP)]

9 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės
valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

25 À - Galimybė patentuoti augalus ir pagrindinius biologinius procesus

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019,
B9-0044/2019, B9-0047/2019

[2019/2800(RSP)]

38 À - Europos atminimo svarba Europos ateičiai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019

[2019/2819(RSP)]

39 À - Kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0045/2019, B9-0046/2019

[2019/2820(RSP)]



15.00 - 16.00     
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42 • Grėsmės ugniagesių savanorių statusui Europos Sąjungoje

Komisijos pareiškimas

[2019/2806(RSP)]
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