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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      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)

1 12021 m. balandžio 29 d., ketvirtadienis

690.962/OJ 690.962/OJ

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

149 À«««II • 2021–2027 m. Sąjungos kovos su sukčiavimu programa

Rekomendacija antrajam svarstymui: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Sąjungos
kovos su sukčiavimu programa ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 250/2014

[05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)]

Biudžeto kontrolės komitetas

153 À«««II • Europos gynybos fondas

Rekomendacija antrajam svarstymui: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo įsteigiamas Europos
gynybos fondas ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2018/1092

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

183 À • COVID-19 pandemija Lotynų Amerikoje

B9-0238/2021, Bendra rezoliucija B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021,
B9-0241/2021, B9-0242/2021, B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À • Bolivija ir buvusios prezidentės Jeanine Añez ir kitų pareigūnų suėmimas

Bendra rezoliucija B9-0244/2021, B9-0244/2021, Bendra rezoliucija B9-0245/2021,
B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]

185 À • Įstatymai dėl šventvagystės Pakistane, visų pirma Shaguftos Kausar ir Shafqato
Emmanuelio atvejis

B9-0253/2021, Bendra rezoliucija B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021,
B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]



09.45 - 11.00     Pirmasis balsavimas
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180 • Balsavimas dėl pakeitimų

216 • COVID-19 pandemija Lotynų Amerikoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2645(RSP)]

217 • Bolivija ir buvusios prezidentės Jeanine Añez ir kitų pareigūnų suėmimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2646(RSP)]

218 • Įstatymai dėl šventvagystės Pakistane, visų pirma Shaguftos Kausar ir Shafqato Emmanuelio atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2647(RSP)]

181 • 2022 m. finansinių metų Europos Parlamento įplaukų ir išlaidų sąmata

Pranešimas: Damian Boeselager (A9-0145/2021)
[2020/2264(BUI)]
Biudžeto komitetas

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2642(RSP)]

220 • Taikos susitarimo Kolumbijoje penktosios metinės

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2643(RSP)]

221 • Europos vaiko garantijų sistema

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2605(RSP)]

240 • COVID testavimo prieinamumas ir įperkamumas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2654(RSP)]

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

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

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

Transporto ir turizmo komitetas

153 À«««II - Europos gynybos fondas

Rekomendacija antrajam svarstymui: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas



13.00      Rezultatų paskelbimas

 

13.45 - 15.00     Antrasis balsavimas
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246 • Vienas balsavimas

160 « - Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje: nuostatos, susijusios su elektroninių registrų
turiniu

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (ES) Nr.
389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje nuostatos, susijusios su elektroninių registrų
turiniu

[COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

182 • Galutinis balsavimas

183 À - COVID-19 pandemija Lotynų Amerikoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0238/2021, Bendra rezoliucija B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021,
B9-0242/2021, B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À - Bolivija ir buvusios prezidentės Jeanine Añez ir kitų pareigūnų suėmimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0244/2021, B9-0244/2021, Bendra rezoliucija B9-0245/2021, B9-0245/2021,
B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]

185 À - Įstatymai dėl šventvagystės Pakistane, visų pirma Shaguftos Kausar ir Shafqato Emmanuelio atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0253/2021, Bendra rezoliucija B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021,
B9-0257/2021, B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

34 À - 2022 m. finansinių metų Europos Parlamento įplaukų ir išlaidų sąmata

Pranešimas: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Pranešimas dėl Europos Parlamento 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos, I skirsnis – Europos
Parlamentas

[2020/2264(BUI)]

Biudžeto komitetas

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0235/2021, Bendra rezoliucija B9-0236/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021,
B9-0251/2021, B9-0252/2021

[2021/2642(RSP)]



 

14.30 - 16.30     Diskusijos
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178 À - Taikos susitarimo Kolumbijoje penktosios metinės

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0227/2021, B9-0227/2021, B9-0228/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021,
B9-0231/2021, B9-0232/2021

[2021/2643(RSP)]

176 À - Europos vaiko garantijų sistema

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0220/2021

[2021/2605(RSP)]

237 À - COVID testavimo prieinamumas ir įperkamumas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0233/2021, B9-0234/2021

[2021/2654(RSP)]

162 À - ES ir Indijos santykiai

Pranešimas: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

[2021/2023(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

223 • Galutinis balsavimas dėl rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo

224 • 52 rezoliucijos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo

150 À«««II • Skaitmeninės Europos programa

Rekomendacija antrajam svarstymui: Valter Flego (A9-0119/2021)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma
Skaitmeninės Europos programa ir panaikinamas Sprendimas (ES) 2015/2240

[06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

151 À«««II • 2021–2027 m. Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE)

Rekomendacija antrajam svarstymui: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Aplinkos ir
klimato politikos programa (LIFE) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013

[06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas



16.30      Rezultatų paskelbimas
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