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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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15.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

7 • Pasirengimas 2019 m. spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2711(RSP)]

18 • Europos investicijų banko žalinimas

Komisijos pareiškimas

[2019/2835(RSP)]

Dalyvauja EIB Pirmininkas Werner Hoyer

37 • Interesų konfliktų prevencija ES

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2853(RSP)]

25 • JAV Europos prekėms taikomi muitai po PPO sprendimo dėl ginčo dėl „Airbus“

Komisijos pareiškimas

[2019/2846(RSP)]

26 • Padėtis Sirijos šiaurėje

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

[2019/2847(RSP)]

17 • Padėtis Ukrainoje

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

[2019/2834(RSP)]

33 • Leidimas naudoti genetiškai modifikuotus organizmus

Komisijos pareiškimas

[2019/2849(RSP)]

36 À • Kova su vėžiu

Komisijos pareiškimas

[2019/2852(RSP)]

Bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis)
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