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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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17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

33 À • Įmonės „Thomas Cook Group“ bankroto poveikis

Komisijos pareiškimas

[2019/2854(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

41 • Smurtinio dešiniosios pakraipos ekstremizmo pavojus (atsižvelgiant į pastarojo meto
įvykius Halėje (Vokietija))

Komisijos pareiškimas

[2019/2885(RSP)]

48 À • Seksualinio švietimo kriminalizavimas Lenkijoje

Komisijos pareiškimas

[2019/2891(RSP)]

Balsavimas vyks per lapkričio mėn. I sesiją

47 • Audros Europoje, ypač stiprios liūtys Ispanijoje ir uraganas Azorų salose
(Portugalija)

Komisijos pareiškimas

[2019/2892(RSP)]

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