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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 - 11.20     

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

 

11.30 - 13.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.20 Diskusijos

11.30 - 13.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Diskusijos

57 • Miškų ir aplinkos gynėjų apsauga ES

Komisijos pareiškimas

[2019/2939(RSP)]

54 À • Laisvių padėtis Alžyre

Bendra rezoliucija B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019,
B9-0196/2019, B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Kuba, José Daniel Ferrer atvejis

Bendra rezoliucija B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019,
B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haitis

Bendra rezoliucija B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019,
B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(RSP)]

9 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės
valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

38 ««« - ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos dalies skyrimo

Rekomendacija: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl
aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl
galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir
dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies
skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas
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39 À - ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos dalies skyrimo
(rezoliucija)

Pranešimas: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos
Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos
Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri
augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams
taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014)

[2019/0142M(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

37 À - Padėtis Bolivijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019,
B9-0191/2019, B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Diskusijos: 13/11/2019)

51 À - Kritinė klimato ir aplinkos padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019,
B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019,
B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019,
B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]

42 À - PPO apeliacinio komiteto krizė

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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19 À - Vykstančios derybos dėl naujo ES ir AKR partnerystės susitarimo

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • 800 - klientų aptarnavimo numeris

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
Komisijai
0800-ieji klientų aptarnavimo numeriai

[2019/2937(RSP)]
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