
16/01/20 646.106/OJ

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS

2019 2024

Sesijos dokumentas

DARBOTVARKĖ

2020 m. sausio 16 d., ketvirtadienis



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     

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

 

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 - 16.00 Diskusijos

15 À • Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus
darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Komisijai
Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams
santykiams viešajame sektoriuje, prevencija

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundis, ypač saviraiškos laisvė

Bendra rezoliucija B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020,
B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigerija, ypač pastarojo meto teroristiniai išpuoliai

Bendra rezoliucija B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020,
B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

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

63 À - Padėtis Venesueloje po neteisėto naujos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko ir valdybos išrinkimo
(parlamentino perversmo)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020,
B9-0052/2020, B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Lenkijos ir Vengrijos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]



 

15.00 - 16.00     

2 22020 m. sausio 16 d., ketvirtadienis

646.106/OJ 646.106/OJ

14 À - 15-oji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija (COP 15) Kunminge (2020 m.)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Europos ombudsmeno 2018 m. veikla

Pranešimas: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Peticijų komitetas

15 À - Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams
santykiams viešajame sektoriuje, prevencija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • Trimačiu spausdinimu pagaminti neteisėti daiktai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Teisės reikalų komitetas
Komisijai
Trimačiu spausdinimu pagaminti neteisėti daiktai

[2019/2964(RSP)]
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