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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



2019 m. lapkričio 26 d., antradienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30     Iškilmingas posėdis

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 12.30 Iškilmingas posėdis

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

11 • Pasirengimas gruodžio 12–13 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2722(RSP)]

26 • 2018 m. Sacharovo premijos laureato Oleho Sentsovo kalba

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)

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

Tarptautinės prekybos komitetas

44 « - Dėl gynybos operacijų, įgyvendinamų vykdant Sąjungos politiką, iš dalies keičiama PVM ir akcizų
tvarka

Pranešimas: Paul Tang (A9-0034/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl gynybos operacijų, įgyvendinamų vykdant
Sąjungos politiką, iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros
sistemos ir Direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

28 -  Audito Rūmų nario skyrimas: Joëlle Elvinger

Pranešimas: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Joëlle Elvinger Audito Rūmų nare

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Biudžeto kontrolės komitetas

29 -  Audito Rūmų nario skyrimas: François Roger Cazala

Pranešimas: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Pranešimas dėl siūlymo skirti François Roger Cazala Audito Rūmų nariu

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Biudžeto kontrolės komitetas



 

15.00 - 23.00     
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30 -  Audito Rūmų nario skyrimas: Alex Brenninkmeijer

Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Alex Brenninkmeijer Audito Rūmų nariu

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Biudžeto kontrolės komitetas

31 -  Audito Rūmų nario skyrimas: Nikolaos Milionis

Pranešimas: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Nikolaos Milionis Audito Rūmų nariu

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Biudžeto kontrolės komitetas

32 -  Audito Rūmų nario skyrimas: Klaus-Heiner Lehne

Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Klaus-Heiner Lehne Audito Rūmų nariu

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Biudžeto kontrolės komitetas

35 À - Vaiko teisės minint Vaiko teisių konvencijos 30-ąsias metines

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Diskusijos: 13/11/2019)

20 • 2020 metų biudžeto procedūra: bendras projektas

Pranešimas: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro
projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžeto procedūrą,

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete biudžeto klausimais

49 • ES reagavimas į ekstremalius meteorologinius reiškinius ir jų padarinius: kaip
apsaugoti Europos miestus ir jų kultūros paveldą

Komisijos pareiškimas

[2019/2932(RSP)]

48 À • LGBTI asmenų viešas diskriminavimas ir prieš juos nukreipta neapykantos
retorika, įskaitant zonas be LGBTI asmenų

Komisijos pareiškimas

[2019/2933(RSP)]

Balsavimas vyks gruodžio mėn.

33 À • Priemonės, skirtos PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio
Europos žemės ūkiui problemai spręsti

Komisijos pareiškimas

[2019/2895(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį
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42 À • PPO apeliacinio komiteto krizė

Komisijos pareiškimas

[2019/2918(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį
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