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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

51 À • Kritinė klimato ir aplinkos padėtis

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2930(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

10 À • 2019 m. JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija (COP 25)

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Tarybai
2019 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Madride (Ispanija) (COP 25)

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
2019 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Madride (Ispanija) (COP 25)

[2019/2712(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

18 À • ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos ir kitos kovos su smurtu dėl lyties
priemonės

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2855(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

17 ««« • Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir
paukštienos gaminiams taikomos prekybos lengvatos, numatytos ES ir Ukrainos
asociacijos susitarime

Rekomendacija: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo
pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams
taikomos prekybos lengvatos, numatytos Europos Sąjungos, Europos atominės energijos
bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarime, sudarymo projekto

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas
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50 • 30-osios Aksominės revoliucijos metinės: kovos už laisvę ir demokratiją Vidurio ir
Rytų Europoje svarba istoriniam Europos susivienijimui

Komisijos pareiškimas

[2019/2931(RSP)]

58 À • Naujausi Rusijos Federacijos veiksmai, nukreipti prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus
ir tyrėjus, dalyvavusius tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2938(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

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