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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

 

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

17.15 - 18.30 Antrasis balsavimas

91 • Su Kalnų Karabacho konfliktu susijusių karo veiksmų atnaujinimas tarp Armėnijos
ir Azerbaidžano

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

[2020/2809(RSP)]

90 • ES diplomatinė misija Venesueloje galimų rinkimų tikslu

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

[2020/2810(RSP)]

89 • Padėtis Irane

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

[2020/2811(RSP)]

125 - Naujų užduočių priskyrimo vykdomajam Komisijos pirmininkės pavaduotojui Valdžiui
Dombrovskiui patvirtinimas

[2020/2203(INS)]

75 - Mairead McGuinness paskyrimo Europos Komisijos nare patvirtinimas

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]

101 • Galutinis balsavimas

39 À - ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo steigimas

Pranešimas: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

[2020/2072(INL)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



 

14.15      Rezultatų paskelbimas

 

15.00 - 17.00     Diskusijos

 
Bendros diskusijos - Finansinės paslaugos

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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18 À - Bendros prekybos politikos įgyvendinimas. 2018 m. metinė ataskaita

Pranešimas: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Pranešimas „Bendros prekybos politikos įgyvendinimas. 2018 m. metinė ataskaita“

[2019/2197(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

129 • Balsavimas dėl pakeitimų

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

50 • Europos priežiūros institucijų vaidmuo su „Wirecard“ bendrove susijusiame
skandale

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2701(RSP)]

49 À • Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros
iššūkiai finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų srityje

Pranešimas: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai „Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto
kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių paslaugų, institucijų ir
rinkų srityje“

[2020/2034(INL)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

48 À • Tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas: galimybės gauti kapitalo rinkos
finansavimą gerinimas, visų pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių investuotojų
galimybių dalyvauti kūrimas

Pranešimas: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Pranešimas tema „Tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas: galimybės gauti
kapitalo rinkos finansavimą gerinimas, visų pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių
investuotojų galimybių dalyvauti kūrimas“

[2020/2036(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



17.15 - 18.30     Antrasis balsavimas
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106 • Galutinis balsavimas

44 À«««I - Europos klimato teisės aktas

Pranešimas: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

97 À«««I - Ukrainoje atliekamas javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumas ir Ukrainoje užaugintų javų
sėklos lygiavertiškumas

Pranešimas: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl Ukrainoje atliekamo
javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumo iš
dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB

[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

83 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: titano
dioksido (E 171) specifikacijos

B9-0308/2020

[2020/2795(RPS)]

82 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą:
didžiausios leidžiamosios akrilamido koncentracijos tam tikruose kūdikiams ir mažiems vaikams
skirtuose maisto produktuose

B9-0311/2020

[2020/2735(RPS)]

19 À - Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai

Pranešimas: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

[2019/2157(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

102 • Balsavimas dėl pakeitimų

114 • (TRAN) - Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje

115 • (TRAN) - Sprendimas, kuriuo Prancūzija įgaliojama sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo
sąsiaurio tunelio

117 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje

118 • Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika.
Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų srityje

119 • Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas:
galimybės gauti kapitalo rinkos finansavimą gerinimas, visų pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių
investuotojų galimybių dalyvauti kūrimas
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