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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 - 11.50     

 

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 - 23.00 Diskusijos

56 • Pasirengimas 2020 m. vasario 20 d. neeiliniam Europos Vadovų Tarybos susitikimui
dėl daugiametės finansinės programos

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2538(RSP)]

14 ««« - ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

Rekomendacija: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

12 À - ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo sudarymas (rezoliucija)

Pranešimas: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

13 ««« - ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimas

Rekomendacija: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

24 À - ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

66 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnį: Sąjungos bendro intereso projektų
sąrašas

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: švinas ir jo junginiai

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]



 

15.00 - 23.00     
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18 À - ES strategija, kuria siekiama sustabdyti moterų lyties organų žalojimą pasaulyje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Diskusijos: 18/12/2019)

45 À - Automatizuoti sprendimų priėmimo procesai. Vartotojų apsaugos ir laisvo prekių ir paslaugų
judėjimo užtikrinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

60 À - Siūlomi derybų įgaliojimai dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos
Karalyste

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Europos Centrinio Banko 2018 m. metinė ataskaita

Pranešimas: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

16 À - Neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais Europos Sąjungoje

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Socialinė Europa skaitmeniniame pasaulyje

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

[2020/2550(RSP)]

34 • Lyčių lygybės strategija

Komisijos pareiškimas

[2020/2515(RSP)]

26 À • ES prioritetai 64-ojoje JT Moterų padėties komisijos sesijoje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Tarybai
ES prioritetai JT Moterų padėties komisijos 64-ojoje sesijoje

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Klastotų ir autentiškų dokumentų internete (FADO) sistema

Pranešimas: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos
sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr.
98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

64 • ES kovos su pinigų plovimu dabartinė padėtis atsižvelgiant į „Luanda Leaks“

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2562(RSP)]

35 • Pabėgėlių humanitarinė padėtis prie ES išorės sienų

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2523(RSP)]

49 • Vaikams geresnis internetas

Komisijos pareiškimas

[2020/2547(RSP)]

72 • Koronavirusas: pagrindinių teisių užtikrinimas ir koordinuotas Europos atsakas

Komisijos pareiškimas

[2020/2565(RSP)]
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