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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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08.30      Rezultatų paskelbimas

 

08.45 - 13.00     Diskusijos

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

1 12020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis
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08.30 Rezultatų paskelbimas

08.45 - 13.00 Diskusijos

09.30 - 10.45 Pirmasis balsavimas

12.30 Rezultatų paskelbimas

13.00 - 14.15 Antrasis balsavimas

16.30 Rezultatų paskelbimas

92 • Kova su pinigų plovimu dėl JAV kovos su finansiniais nusikaltimais tinklas
(FinCEN) dokumentų

Komisijos pareiškimas

[2020/2812(RSP)]

63 • Covid-19 protrūkio poveikis ilgalaikės priežiūros įstaigoms

Komisijos pareiškimas

[2020/2794(RSP)]

96 À • Eritrėja, Dawitto Isaako byla

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À • „Užsienio agentų“ įstatymas Nikaragvoje

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À • Etiopijos migrantų padėtis sulaikymo centruose Saudo Arabijoje

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]



09.30 - 10.45     Pirmasis balsavimas

 

12.30      Rezultatų paskelbimas

 

13.00 - 14.15     Antrasis balsavimas
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103 • Balsavimas dėl pakeitimų

120 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Eritrėja, Dawitto Isaako byla

121 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų – „Užsienio agentų“ įstatymas Nikaragvoje

122 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Etiopijos migrantų padėtis sulaikymo centruose Saudo Arabijoje

123 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Jaunimo garantijos stiprinimas

124 • Galutinis balsavimas

96 À - Eritrėja, Dawitto Isaako byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À - „Užsienio agentų“ įstatymas Nikaragvoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À - Etiopijos migrantų padėtis sulaikymo centruose Saudo Arabijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]

78 6 «««I - Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

79 6 «««I - Sprendimas, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo
sąsiaurio tunelio

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas



 

16.30      Rezultatų paskelbimas
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80 6 «««I - Ekologinė gamyba: taikymo pradžios data ir tam tikros kitos datos

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

60 À - Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0309/2020

[2020/2793(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)

[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)

[2020/2036(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

88 À - Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]
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