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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 - 11.30 Diskusijos

12.00 - 13.00 BALSAVIMAS

13.00 - 13.30 (LUX apdovanojimo įteikimas)

15.00 - 23.00 Diskusijos

23 • Išrinktoji Komisijos pirmininkė pristato Komisijos narių kolegiją ir jos programą

[2019/2801(RSP)]

24 - Komisijos rinkimai

[2019/2109(INS)]

Prieš tai atvirkštine tvarka žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

40 - Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai

Pranešimas: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo
fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti paramą Graikijai

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Biudžeto komitetas

56 - Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones
nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų
mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio
ir saugumo grėsmių problemoms spręsti

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Biudžeto komitetas

27 - ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti
išteklių avansams mokėti

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų
mobilizavimo siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Biudžeto komitetas

20 - 2020 metų biudžeto procedūra: bendras projektas

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

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

Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete biudžeto klausimais



13.00 - 13.30

 

15.00 - 23.00     

2 22019 m. lapkričio 27 d., trečiadienis

645.169/OJ 645.169/OJ

61 • (LUX apdovanojimo įteikimas)

60 • Užsienio šalių kišimasis į mūsų demokratiją ir rinkimus

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

[2019/2941(RSP)]

47 • Pokyčiai rytinėse kaimyninėse šalyse

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

[2019/2934(RSP)]

46 • Padėtis Izraelyje ir Palestinoje, įskaitant nausėdijas

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

[2019/2935(RSP)]

43 • Padėtis platesniame Artimųjų Rytų regione, įskaitant krizę Irane, Irake ir Libane

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • Vykstančios derybos dėl naujo ES ir AKR partnerystės susitarimo

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Vystymosi komitetas
Tarybai
Vykstančios derybos dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių
grupės partnerystės susitarimo

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Vystymosi komitetas
Komisijai
Vykstančios derybos dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių
grupės partnerystės susitarimo

[2019/2832(RSP)]
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