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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

 

08.30 - 10.30     Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

 

10.30 - 13.00     Diskusijos

 

13.00 - 14.15     Pirmasis balsavimas
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08.30 Rezultatų paskelbimas

08.30 - 10.30 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

10.30 - 13.00 Diskusijos

13.00 - 14.15 Pirmasis balsavimas

15.00 - 19.00 Diskusijos

19.00 Rezultatų paskelbimas

20.00 - 21.15 Antrasis balsavimas

76 • Naujo Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento inauguracija ir dabartinė politinė
padėtis

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2502(RSP)]

59 • Portugalijos pirmininkavimo Tarybai veiklos programos pristatymas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2928(RSP)]

85 • Galutinis balsavimas

34 À - Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimas

Pranešimas: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

[2019/2207(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

21 À - Bendrosios rinkos stiprinimas: laisvo paslaugų judėjimo ateitis

Pranešimas: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

[2020/2020(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

14 À - Ilgalaikio Europos kultūros paveldo metų politinio poveikio užtikrinimas

Pranešimas: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

[2019/2194(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas



 

15.00 - 19.00     Diskusijos
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29 À - Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu

Pranešimas: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Pranešimas „Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su ES taikytinos tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu
naudojant dirbtinį intelektą civilinėms ir karinėms reikmėms ir su valstybės galiomis, nepatenkančiomis į
baudžiamosios justicijos sritį“

[2020/2013(INI)]

Teisės reikalų komitetas

54 À - Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūra

Pranešimas: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

[2019/2192(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas

47 À - Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsena 2017, 2018 ir 2019 m.

Pranešimas: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsenos 2017, 2018 ir 2019 m.

[2019/2132(INI)]

Teisės reikalų komitetas

20 À - 2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

Pranešimas: David McAllister (A9-0266/2020)

[2020/2206(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

19 À - 2020 m. metinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo

Pranešimas: Sven Mikser (A9-0265/2020)

[2020/2207(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

13 À - 2019 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos
politikos šioje srityje

Pranešimas: Isabel Santos (A9-0259/2020)

[2020/2208(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

90 • Balsavimas dėl pakeitimų

104 • Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020). Glaudesnės sąsajos ir ES ir Azijos santykiai

66 • Socialinė ir užimtumo krizė vykstant COVID-19 pandemijai ir ES atsakas
atsigavimo plane ir DFP

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2934(RSP)]



 

19.00      Rezultatų paskelbimas

 

20.00 - 21.15     Antrasis balsavimas
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53 À«««I • Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas: konkrečios kovos su
COVID-19 krize priemonės

Pranešimas: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl
konkrečių kovos su COVID-19 krize priemonių nustatymo iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) Nr. 223/2014

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

26 À • Galimybė visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą

Pranešimas: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Pranešimas dėl galimybės visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą

[2019/2187(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

28 À • Teisė atsijungti

Pranešimas: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl teisės atsijungti

[2019/2181(INL)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

70 À • ES mokesčių rojų sąrašo pertvarkymas

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000081/2020 - B9-0001/21)
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Tarybai
ES mokesčių rojų sąrašo pertvarkymas

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000082/2020 - B9-0002/21)
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Komisijai
ES mokesčių rojų sąrašo pertvarkymas

[2020/2863(RSP)]

75 • Nepakankamas skaidrumas Tarybai skiriant narius į Europos prokuratūrą

Tarybos pareiškimas

[2021/2501(RSP)]

86 • Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo

53 À«««I - Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas: konkrečios kovos su COVID-19 krize
priemonės

Pranešimas: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

87 • Balsavimas dėl pakeitimų
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105 • Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020). Galimybė visiems turėti prieigą prie deramo būsto už
prieinamą kainą

106 • Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020). Teisė atsijungti

107 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų. ES mokesčių rojų sąrašo pertvarkymas
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