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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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08.45 

 

09.00 - 10.15     Pirmasis balsavimas

 

12.45 

 

13.15 - 14.30     Antrasis balsavimas

1 12020 m. spalio 23 d., penktadienis

659.661/OJ 659.661/OJ

08.45 Rezultatų paskelbimas

09.00 - 10.15 Pirmasis balsavimas

12.45 Rezultatų paskelbimas

13.15 - 14.30 Antrasis balsavimas

17.00 Rezultatų paskelbimas

140 • Rezultatų paskelbimas

116 • Galutinis balsavimas

34 À - Lyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikoje

Pranešimas: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

[2019/2167(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

117 • Balsavimas dėl pakeitimų

120 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo
reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas

136 • Rezultatų paskelbimas

142 • Galutinis balsavimas

19 À«««I - Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių
planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas

Pranešimas: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

20 À«««I - Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena

Pranešimas: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas



 

17.00 
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21 À«««I - Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas

Pranešimas: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

137 • Rezultatų paskelbimas
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