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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 - 10.15     Pirmasis balsavimas

 

12.45      Rezultatų paskelbimas

 

14.00 - 15.15     Antrasis balsavimas
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09.00 - 10.15 Pirmasis balsavimas

12.45 Rezultatų paskelbimas

14.00 - 15.15 Antrasis balsavimas

17.30 Rezultatų paskelbimas

68 • Galutinis balsavimas

28 À«««I - Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa 2021–2027 m. laikotarpiu (programa „ES – sveikatos
labui“)

Pranešimas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

25 À - Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas

Pranešimas: Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

[2020/2058(INI)]

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

69 • Balsavimas dėl pakeitimų

80 • (BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI Programa „InvestEU“

77 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms
teisėms ir teisinei valstybei

79 • Galutinis balsavimas

61 À«««I - Programa „InvestEU“

Pranešimas: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma programa
„InvestEU“

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

27 À - Dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0343/2020

[2020/2790(RSP)]



17.30      Rezultatų paskelbimas
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