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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



2021 m. balandžio 28 d., trečiadienis

 

 

09.00      Rezultatų paskelbimas

 

09.00 - 13.00     Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)
 
Bendros diskusijos - Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas

 
Bendrų diskusijų pabaiga

1 12021 m. balandžio 28 d., trečiadienis

690.962/OJ 690.962/OJ

09.00 Rezultatų paskelbimas

09.00 - 13.00 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

13.00 - 14.15 Pirmasis balsavimas

15.00 - 20.00 Diskusijos

19.00 Rezultatų paskelbimas

19.55 - 21.10 Antrasis balsavimas

20.30 - 23.30 Diskusijos

156 À«««I • Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: ES piliečiai

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

157 À«««I • Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: trečiųjų šalių piliečiai

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

237 À • COVID testavimo prieinamumas ir įperkamumas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2654(RSP)]

79 À • Skaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių
rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninis mokestis

Pranešimas: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Pranešimas „Skaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių
įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninės veiklos
mokestis“

[2021/2010(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



13.00 - 14.15     Pirmasis balsavimas

 

15.00 - 20.00     Diskusijos
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690.962/OJ 690.962/OJ

163 • Balsavimas dėl pakeitimų

164 • Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: ES piliečiai

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar
[2021/0068(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

165 • Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: trečiųjų šalių piliečiai

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar
[2021/0071(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

198 • Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) - Skaitmeninio sektoriaus
apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas
Europos skaitmeninis mokestis

166 • Daphnės Caruanos Galizios nužudymas ir teisinės valstybės padėtis Maltoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2611(RSP)]

235 • 2-asis rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pakeitimų paketas

234 • Galutinis balsavimas

63 À«««I - Daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas

Pranešimas: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]

Žuvininkystės komitetas

30 À - Dirvožemio apsauga

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0221/2021

[2021/2548(RSP)]

177 À • Rusija, Aleksejaus Navalno atvejis, kariuomenės telkimas prie Ukrainos sienos ir
Rusijos išpuolis Čekijoje

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

[2021/2642(RSP)]

179 À • Kinijos atsakomosios sankcijos, taikomos ES subjektams ir Europos Parlamento
nariams bei nacionalinių parlamentų nariams

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

[2021/2644(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje



 

19.00      Rezultatų paskelbimas

 

19.55 - 21.10     Antrasis balsavimas

3 32021 m. balandžio 28 d., trečiadienis

690.962/OJ 690.962/OJ

178 À • Taikos susitarimo Kolumbijoje penktosios metinės

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

[2021/2643(RSP)]

162 À • ES ir Indijos santykiai

Pranešimas: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir
saugumo politikai dėl ES ir Indijos santykių

[2021/2023(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

169 • Galutinis balsavimas

156 À«««I - Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: ES piliečiai

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

157 À«««I - Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: trečiųjų šalių piliečiai

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

79 À - Skaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta
mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninis mokestis

Pranešimas: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

[2021/2010(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

155 À - Daphnės Caruanos Galizios nužudymas ir teisinės valstybės padėtis Maltoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0219/2021

[2021/2611(RSP)]

(Diskusijos: 25/03/2021)

225 • Balsavimas dėl pakeitimų

226 • ES ir Indijos santykiai

Pranešimas: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)
[2021/2023(INI)]
Užsienio reikalų komitetas



 

20.30 - 23.30     Diskusijos
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690.962/OJ 690.962/OJ

248 • 3-iasis rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pakeitimų paketas

154 À«««II • Teroristinio turinio sklaidos internete prevencija

Rekomendacija antrajam svarstymui: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl teroristinio turinio sklaidos
internete klausimo sprendimo

[14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

60 À«««II • Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos

Rekomendacija antrajam svarstymui: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos,
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl geležinkelių keleivių teisių
ir pareigų (nauja redakcija)

[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

176 À • Europos vaiko garantijų sistema

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000025/2021 - B9-0012/21)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Tarybai
Europos vaiko garantijų sistema

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000026/2021 - B9-0013/21)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
Europos vaiko garantijų sistema

[2021/2605(RSP)]
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