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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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10.00      Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

 

10.00 - 11.00     Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

 

10.30 - 12.30     Diskusijos
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10.00 Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

10.00 - 11.00 Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

10.30 - 12.30 Diskusijos

12.30 Balsavimo rezultatų dėl prašymų taikyti skubos tvarką paskelbimas

17.30 - 18.30 Balsavimas dėl pakeitimų

20.00 Balsavimo dėl pakeitimų rezultatų paskelbimas

20.00 - 21.00 Galutinis balsavimas

22.30 - 23.00 Galutinio balsavimo rezultatų paskelbimas

1 À«««I - Laiko tarpsnių paskirstymas Bendrijos oro uostuose: bendrosios taisyklės

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

2 À«««I - Konkrečios priemonės investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų
ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį
(Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva)

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

3 À«««I - Finansinė pagalba valstybėms narėms ir dėl narystės ES besiderančioms šalims, kurios patyrė didelio
masto ekstremaliąją  visuomenės sveikatos situaciją

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

5 • Koordinuotas Europos atsakas į COVID-19 protrūkį

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2610(RSP)]



12.30      Balsavimo rezultatų dėl prašymų taikyti skubos tvarką paskelbimas

 

17.30 - 18.30     Balsavimas dėl pakeitimų

 

20.00      Balsavimo dėl pakeitimų rezultatų paskelbimas

 

20.00 - 21.00     Galutinis balsavimas
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1 À«««I • Laiko tarpsnių paskirstymas Bendrijos oro uostuose: bendrosios taisyklės

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

2 À«««I • Konkrečios priemonės investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir
kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį
(Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva)

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

3 À«««I • Finansinė pagalba valstybėms narėms ir dėl narystės ES besiderančioms šalims,
kurios patyrė didelio masto ekstremaliąją  visuomenės sveikatos situaciją

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

1 À«««I - Laiko tarpsnių paskirstymas Bendrijos oro uostuose: bendrosios taisyklės

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

2 À«««I - Konkrečios priemonės investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų
ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį
(Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva)

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

3 À«««I - Finansinė pagalba valstybėms narėms ir dėl narystės ES besiderančioms šalims, kurios patyrė didelio
masto ekstremaliąją  visuomenės sveikatos situaciją

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Regioninės plėtros komitetas



22.30 - 23.00     Galutinio balsavimo rezultatų paskelbimas
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