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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 - Europos Vadovų Tarybos susitikimai 2020 m. spalio 1–2 d. ir

spalio 15–16 d.

 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

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

15.00 - 17.00 Diskusijos

17.45 - 19.00 Antrasis balsavimas

52 • 2020 m. spalio 1–2 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2787(RSP)]

53 • Pasirengimas 2020 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2788(RSP)]

19 À • Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai

Pranešimas: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

Pranešimas tema „Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai“

[2019/2157(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

99 • Balsavimas dėl pakeitimų

107 • Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių
mechanizmo sukūrimas

108 • Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Bendros prekybos politikos įgyvendinimas. 2018 m. metinė
ataskaita



14.15      Rezultatų paskelbimas

 

15.00 - 17.00     Diskusijos

 

17.45 - 19.00     Antrasis balsavimas
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44 À«««I • Europos klimato teisės aktas

Pranešimas: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatoma poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas
(ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

100 • Balsavimas dėl pakeitimų

109 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europos klimato teisės aktas

110 • Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Ukrainoje atliekamo javų sėklinių pasėlių aprobavimo
lygiavertiškumas ir Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumas

113 • Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai
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