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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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17.00 - 22.30     Diskusijos

 
Bendros diskusijos - Skaitmeninės paslaugos ir dirbtinis intelektas
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17.00 - 22.30 Diskusijos

19.15 - 20.30 Balsavimas

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

13 À • Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka

Pranešimas: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl skaitmeninių paslaugų akto: geriau
veikianti bendroji rinka

[2020/2018(INL)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

33 À • Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų
pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai

Pranešimas: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl skaitmeninių paslaugų akto:
komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų
veiklai

[2020/2019(INL)]

Teisės reikalų komitetas

60 À • Skaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai

Pranešimas: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Pranešimas dėl skaitmeninių paslaugų akto ir su pagrindinėmis teisėmis susijusių
klausimų

[2020/2022(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

10 À • Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos

Pranešimas: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir
susijusių technologijų etinių aspektų nuostatų

[2020/2012(INL)]

Teisės reikalų komitetas

32 • Naudojant dirbtinį intelektą taikoma civilinės atsakomybės tvarka

Pranešimas: Axel Voss (A9-0178/2020)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl naudojant dirbtinį intelektą taikomos
civilinės atsakomybės tvarkos

[2020/2014(INL)]

Teisės reikalų komitetas



 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

Trumpas šių pranešimų pristatymas:
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55 À • Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas

Pranešimas: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Pranešimas dėl intelektinės nuosavybės teisių plėtojant dirbtinio intelekto
technologijas

[2020/2015(INI)]

Teisės reikalų komitetas

58 À • Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Kultūros ir švietimo komitetas
Tarybai
Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19

Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Kultūros ir švietimo komitetas
Komisijai
Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19

[2020/2760(RSP)]

39 À • Komisijos įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal
Reglamento (ES) 2018/1806 7 straipsnį

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal ES Reglamento Nr. 2018/1806
7 straipsnį

[2020/2605(RSP)]

53 À • Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos
vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio
struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO)  įgyvendinimo ir valdymo

Pranešimas: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir
saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO)
įgyvendinimo ir valdymo

[2020/2080(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

22 À • ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaita

Pranešimas: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo
ataskaitos

[2019/2201(INI)]

Užsienio reikalų komitetas
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63 • Pastaba: gali būti balsuojama per kelis užėjimus, priklausomai nuo pakeitimų skaičiaus ir prašymų
balsuoti dalimis ir atskirai

69 • Vienas balsavimas

48 «««I - Dalinis Reglamento (ES) Nr. 168/2013 pakeitimas, kiek tai susiję su specialiomis priemonėmis,
taikomomis L kategorijos serijos pabaigos transporto priemonėms, reaguojant į COVID-19
pandemiją

Pranešimas: Maria Grapini (A9-0190/2020)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo reaguojant į COVID-19 protrūkį iš dalies
keičiamos Reglamento (ES) Nr. 168/2013 nuostatos dėl L kategorijos serijos pabaigos transporto
priemonėms taikomų specialių priemonių

[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

54 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Ispanijos paraišką
„EGF/2020/001 ES/Galicijos su laivų statyba susiję sektoriai“

Pranešimas: Valerie Hayer (A9-0192/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2020/001 ES/Galicijos su
laivų statyba susiję sektoriai“

[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]

Biudžeto komitetas

70 • Sprendimai d?l biudžeto ?vykdymo patvirtinimo

82 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020). 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis
biudžetas - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
(Balsavimas: 2020 m. gegužės 13 d.; Diskusijos 2020 m. gegužės 14 d.)

83 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020). 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis
biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba (Balsavimas: 2020 m. gegužės 13 d.; Diskusijos: 2020
m. gegužės 14 d.)
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