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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      Rezultatų paskelbimas

 

09.15 - 13.00     Diskusijos

 

Bendros diskusijos – Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo

įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimai 

 

10.30 - 11.45     Pirmasis balsavimas
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09.00 Rezultatų paskelbimas

09.15 - 13.00 Diskusijos

10.30 - 11.45 Pirmasis balsavimas

14.15 Rezultatų paskelbimas

14.30 - 15.30 Diskusijos

17.00 - 18.15 Antrasis balsavimas

71 À • Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į
pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros
regiono dalyje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2774(RSP)]

75 À • Padėtis Baltarusijoje

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

[2020/2779(RSP)]

72 • Padėtis Libane

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

[2020/2775(RSP)]

73 À • Padėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

[2020/2777(RSP)]

96 • Balsavimas dėl pakeitimų

97 • Nikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) - Dalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės
saugos mechanizmo keitimas

98 • Jutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema

99 • José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Tarybos sprendimo dėl Europos
Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas



 

14.15      Rezultatų paskelbimas

 

14.30 - 15.30     Diskusijos

 

17.00 - 18.15     Antrasis balsavimas
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100 • Sven Mikser (AFET A9-0136/2020) - ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas

76 À • Covid-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos
klasifikaciją bei poveikis Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2780(RSP)]

90 • Galutinis balsavimas

20 À - ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus

Pranešimas: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

Pranešimas dėl ES vaidmens apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus

[2019/2156(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

10 À - ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio
pusiasalyje

Pranešimas: Javier Nart (A9-0129/2020)

Pranešimas dėl ES ir Afrikos bendradarbiavimo saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir
Somalio pusiasalyje

[2020/2002(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

101 • Balsavimas dėl pakeitimų

102 • Esther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas
(realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis)

103 • Manolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) - Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas

104 • Hannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP
įgyvendinimas
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