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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     

 

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 - 23.00 Diskusijos

40 À • Turkijos karinė operacija šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmės

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

[2019/2886(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

28 À • Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

16 À - Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

Pranešimas: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Biudžeto komitetas

10 - 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

Pranešimas: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Biudžeto kontrolės komitetas

11 - 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir
Taryba

Pranešimas: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Biudžeto kontrolės komitetas

29 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: augalų apsaugos produktų poveikio
naminėms bitėms vertinimas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]
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44 • Kritinė klimato ir ekologinė padėtis

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

[2019/2887(RSP)]

20 • Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos pristatymas

[2019/2802(RSP)]

Dalyvaujant Audito Rūmų pirmininkui Klausui-Heineriui Lehne

32 À • Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Tarybai
Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje

[2019/2755(RSP)]

43 À • Stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2883(RSP)]

42 • Padėtis Irake, ypač jaunimo ir studentų protestų numalšinimas jėga

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

[2019/2884(RSP)]

31 • JT aukšto lygio politinė deklaracija dėl visuotinės sveikatos apsaugos

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2861(RSP)]
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