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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 - 10.15 Pirmasis balsavimas

09.15 - 11.00 Diskusijos

13.30 Rezultatų paskelbimas

13.45 - 15.00 Antrasis balsavimas

17.30 Rezultatų paskelbimas

17.45 - 19.00 Trečiasis balsavimas

21.30 Rezultatų paskelbimas

77 • Galutinis balsavimas

103 À • Tyrimo komiteto, kuris ištirtų tariamus pažeidimus ir netinkamo administravimo
atvejus taikant Sąjungos teisę, susijusią su gyvūnų apsauga juos vežant Sąjungoje ir
už jos ribų, sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko
nustatymas

[2020/2690(RSO)]

Pasiūlymas dėl sprendimo pagal Darbo tvarkos taisyklių (DTT) 208 straipsnį

75 • Balsavimas dėl pakeitimų

16 À« - Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl
COVID-19 pandemijos

Pranešimas:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

50 À«««I - Išimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (dalinis Reglamento (ES) Nr.
1305/2013 keitimas)

Pranešimas: Norbert Lins

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

55 À«««I - Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir
nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį

Pranešimas: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Konstitucinių reikalų komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

119 • Pirmas pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimų paketas - Antirasistiniai protestai po
George'o Floydo mirties



09.15 - 11.00     Diskusijos

 

13.30      Rezultatų paskelbimas

 

13.45 - 15.00     Antrasis balsavimas

 

17.30      Rezultatų paskelbimas

 

17.45 - 19.00     Trečiasis balsavimas
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102 • Žemės grobimas ir miškų naikinimas Amazonėje

Komisijos pareiškimas

[2020/2689(RSP)]

113 • Balsavimas dėl pakeitimų

124 • Antras pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimų paketas - Antirasistiniai protestai po George'o Floydo
mirites

125 • Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai - Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos
nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją

126 • Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir
Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės,
rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui

Pranešimas: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
[2019/2209(INI)]
Užsienio reikalų komitetas

110 • Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai - Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio

111 • Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai - Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų
apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu

80 • Galutinis balsavimas

89 À - Bylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo
interesų konflikto, atnaujinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0192/2020

[2019/2987(RSP)]

(Diskusijos: 15/01/2020)

44 À - Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita

Pranešimas: Pedro Marques (A9-0026/2020)

Pranešimas „Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita“

[2019/2130(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
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33 À - 2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis

Pranešimas: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Pranešimas dėl 2021 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija

[2019/2213(BUD)]

Biudžeto komitetas

40 À - Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio
reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo
lygio susitikimui

Pranešimas: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

[2019/2209(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

19 À - Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir
Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po
2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo

Pranešimas: Tonino Picula (A9-0091/2020)

[2019/2210(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

4 À - Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020,
B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020

[2020/2649(RSP)]

16 À« - Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl
COVID-19 pandemijos

Pranešimas:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

50 À«««I - Išimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (dalinis Reglamento (ES) Nr.
1305/2013 keitimas)

Pranešimas: Norbert Lins

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

55 À«««I - Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir
nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį

Pranešimas: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Konstitucinių reikalų komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)



 

21.30      Rezultatų paskelbimas
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90 À - Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020

[2020/2685(RSP)]

5 À - Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES
ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020,
B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020

[2020/2665(RSP)]

6 À - Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0165/2020

[2020/2640(RSP)]

3 À - Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0172/2020

[2020/2664(RSP)]
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