
11/03/21 689.224/OJ

LT Suvienijusi įvairovę LT

EUROPOS PARLAMENTAS

2019 2024

Sesijos dokumentas

DARBOTVARKĖ

2021 m. kovo 11 d., ketvirtadienis



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      Rezultatų paskelbimas

 

09.00 - 13.00     Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)
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09.00 Rezultatų paskelbimas

09.00 - 13.00 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

09.45 - 11.00 Pirmasis balsavimas

13.00 Rezultatų paskelbimas

13.45 - 15.00 Antrasis balsavimas

14.30 - 16.30 Diskusijos

16.30 Rezultatų paskelbimas

88 À • Reglamento (EB, Euratomas) 2020/2092 taikymas, teisinės valstybės sąlygų
mechanizmas

Komisijos pareiškimas

[2021/2582(RSP)]

Balsavimas vyks per kovo mėn. II sesiją

89 • Partnerystės principo laikymasis rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus ir geros valdysenos užtikrinimas naudojant
lėšas

Komisijos pareiškimas

[2021/2583(RSP)]

83 À • Padėtis Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje ir Italijos
ambasadoriaus Lucos Attanasio ir jo aplinkai priklausančių asmenų
nužudymas

Bendra rezoliucija B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021,
B9-0198/2021, B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À • Žmogaus teisių padėtis Bahreino Karalystėje, ypač nuteistųjų mirties bausme ir
žmogaus teisių gynėjų atvejai

Bendra rezoliucija B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021,
B9-0193/2021, B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À • Masiniai teismo procesai prieš opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovus
Kambodžoje

B9-0182/2021, Bendra rezoliucija B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021,
B9-0185/2021, B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]



09.45 - 11.00     Pirmasis balsavimas

 

13.00      Rezultatų paskelbimas
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116 • Balsavimas dėl pakeitimų

118 • Padėtis Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje ir Italijos ambasadoriaus Lucos Attanasio ir
jo aplinkai priklausančių asmenų nužudymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2577(RSP)]

119 • Žmogaus teisių padėtis Bahreino Karalystėje, ypač nuteistųjų mirties bausme ir žmogaus teisių
gynėjų atvejai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2578(RSP)]

120 • Masiniai teismo procesai prieš opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovus Kambodžoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2579(RSP)]

121 • Konfliktas Sirijoje: 10 metų po sukilimo

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2576(RSP)]

113 • ES paskelbimas LGBTIQ asmenų laisvės erdve

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2557(RSP)]

114 • Vaiko teisės

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2021/2523(RSP)]

122 • Galutinis balsavimas

64 À - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinė tvaraus augimo strategija

Pranešimas: Markus Ferber (A9-0036/2021)

[2021/2004(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

36 À - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinės tvaraus augimo strategijos
užimtumo ir socialiniai aspektai

Pranešimas: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

[2020/2244(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas



13.45 - 15.00     Antrasis balsavimas

 

14.30 - 16.30     Diskusijos

3 32021 m. kovo 11 d., ketvirtadienis

689.224/OJ 689.224/OJ

117 • Galutinis balsavimas

83 À - Padėtis Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje ir Italijos ambasadoriaus Lucos Attanasio ir
jo aplinkai priklausančių asmenų nužudymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021,
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À - Žmogaus teisių padėtis Bahreino Karalystėje, ypač nuteistųjų mirties bausme ir žmogaus teisių
gynėjų atvejai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021,
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À - Masiniai teismo procesai prieš opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovus Kambodžoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0182/2021, Bendra rezoliucija B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021,
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]

79 À - Konfliktas Sirijoje: 10 metų po sukilimo

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0175/2021, B9-0176/2021, Bendra rezoliucija B9-0177/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021,
B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021

[2021/2576(RSP)]

65 À - ES paskelbimas LGBTIQ asmenų laisvės erdve

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0166/2021, B9-0167/2021

[2021/2557(RSP)]

58 À - Vaiko teisės

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0164/2021

[2021/2523(RSP)]

63 • Ilgalaikė kaimo vietovių vizija

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

[2021/2549(RSP)]

78 • Geografinio blokavimo reglamento vertinimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

[2021/2546(RSP)]



 

16.30      Rezultatų paskelbimas
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61 • ES 2020 m. Ženevos konferencijoje prisiimtas pasižadėjimas remti Afganistaną

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

[2020/2916(RSP)]


	2021 m. kovo 11 d., ketvirtadienis
	09.00      Rezultatų paskelbimas
	09.00 - 13.00     Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)
	Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

	09.45 - 11.00     Pirmasis balsavimas
	13.00      Rezultatų paskelbimas
	13.45 - 15.00     Antrasis balsavimas
	14.30 - 16.30     Diskusijos
	16.30      Rezultatų paskelbimas


