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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



2020 m. vasario 13 d., ketvirtadienis

 

 

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

47 • Strategija „nuo lauko iki stalo“:  esminis ūkininkų ir kaimo vietovių vaidmuo

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Komisijai
Strategija „Nuo lauko iki stalo“ – esminis ūkininkų ir kaimo vietovių vaidmuo

[2020/2542(RSP)]

54 À • Konakris (Gvinėja), visų pirma smurtas prieš protestuotojus

Bendra rezoliucija B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020,
B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020

[2020/2551(RSP)]

53 À • Vaikų darbas Madagaskaro kasyklose

B9-0101/2020, Bendra rezoliucija B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020,
B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

[2020/2552(RSP)]

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

25 À«««I - Klastotų ir autentiškų dokumentų internete (FADO) sistema

Pranešimas: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

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

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0093/2020, B9-0095/2020

[2019/2967(RSP)]



15.00 - 16.00     
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65 • Kelių eismo saugumas

Komisijos pareiškimas

[2020/2563(RSP)]
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