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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 - 10.00     Pirmasis balsavimas. Balsavimas dėl pakeitimų
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09.00 - 10.00 Pirmasis balsavimas. Balsavimas dėl pakeitimų

12.30 Rezultatų paskelbimas

12.30 - 13.30 Antrasis balsavimas

16.00 Rezultatų paskelbimas

16.00 - 17.00 Trečiasis balsavimas (Galbūt)

19.30 Rezultatų paskelbimas (Galbūt)

19.30 - 20.30 Ketvirtasis balsavimas

22.30 Rezultatų paskelbimas (Galbūt)

23.00 Posėdžio pabaiga

9 À - 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr. 1. Pagalba Graikijai reaguojant į
išaugusį migracijos spaudimą. Neatidėliotinos priemonės, atsižvelgiant į COVID-19 (koronaviruso)
protrūkį. Pagalba Albanijai, vykdant atstatymo darbus po žemės drebėjimo. Kiti pakeitimai

[07250/2020 - 2020/2052(BUD)]

Biudžeto komitetas

10 À - 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas, kuriuo numatoma skubi parama
valstybėms narėms ir stiprinamas Sąjungos civilinės saugos mechanizmas („rescEU“), reaguojant į
COVID-19 protrūkį

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]

Biudžeto komitetas

6 À - 2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo
grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos
prokuratūros asignavimų didinimas 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

Biudžeto komitetas

7 À - 2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo
grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos
prokuratūros asignavimų padidinimas

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

Biudžeto komitetas



 

12.30 

 

12.30 - 13.30     Antrasis balsavimas
 

Galutinis balsavimas
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8 À - Nenumatytoms išlaidoms skirto rezervo mobilizavimas 2020 m., skirtas valstybėms narėms suteikti
skubią pagalbą ir labiau sustiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“), reaguojant į
COVID-19 protrūkį

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

Biudžeto komitetas

11 À«««I - Konkrečios priemonės, kuriomis sudaromos išskirtinės lanksčios sąlygos naudoti Europos
struktūrinių ir investicinių fondų lėšas reaguojant į COVID-19 protrūkį

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

12 À«««I - Konkrečių priemonių COVID-19 krizei įveikti nustatymas

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

13 À«««I - Konkrečios priemonės COVID-19 protrūkio poveikiui žvejybos ir akvakultūros sektoriuje švelninti

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]

Žuvininkystės komitetas

14 À«««I - Medicinos priemonės

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

30 • Rezultatų paskelbimas

9 À • 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr. 1. Pagalba
Graikijai reaguojant į išaugusį migracijos spaudimą. Neatidėliotinos priemonės,
atsižvelgiant į COVID-19 (koronaviruso) protrūkį. Pagalba Albanijai, vykdant
atstatymo darbus po žemės drebėjimo. Kiti pakeitimai

[07250/2020 - 2020/2052(BUD)]

Biudžeto komitetas
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10 À • 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas, kuriuo
numatoma skubi parama valstybėms narėms ir stiprinamas Sąjungos civilinės
saugos mechanizmas („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]

Biudžeto komitetas

6 À • 2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių
antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu
susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų
didinimas 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

Biudžeto komitetas

7 À • 2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių
antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu
susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų
padidinimas

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

Biudžeto komitetas

8 À • Nenumatytoms išlaidoms skirto rezervo mobilizavimas 2020 m., skirtas
valstybėms narėms suteikti skubią pagalbą ir labiau sustiprinti Sąjungos
civilinės saugos mechanizmą („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

Biudžeto komitetas

11 À«««I • Konkrečios priemonės, kuriomis sudaromos išskirtinės lanksčios sąlygos
naudoti Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas reaguojant į COVID-
19 protrūkį

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

12 À«««I • Konkrečių priemonių COVID-19 krizei įveikti nustatymas

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas



 

16.00 

 

16.00 - 17.00     Trečiasis balsavimas (Galbūt)

 

19.30 

 

19.30 - 20.30     Ketvirtasis balsavimas 
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13 À«««I • Konkrečios priemonės COVID-19 protrūkio poveikiui žvejybos ir akvakultūros
sektoriuje švelninti

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]

Žuvininkystės komitetas

14 À«««I • Medicinos priemonės

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

17 À • Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos. ES suderinti veiksmai kovojant su
COVID-19 pandemija ir jos padariniais

31 • Rezultatų paskelbimas

18 À • Balsavimas dėl pakeitimų (Galbūt). Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Suderinti veiksmai
kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais
ARBA
Galutinis balsavimas (Galbūt). Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Suderinti veiksmai
kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais

32 • Rezultatų paskelbimas (Galbūt)

24 À • Balsavimas dėl pakeitimų (Galbūt). Pasiūlymai dėl rezoliucijų. ES suderinti veiksmai
kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais
ARBA
Galutinis balsavimas (Galbūt). Pasiūlymai dėl rezoliucijų. ES suderinti veiksmai
kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais



22.30 

 

23.00      Posėdžio pabaiga
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33 • Rezultatų paskelbimas (Galbūt)
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