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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. birželio 8 d., antradienis

 

 

09.00      Rezultatų paskelbimas

 

09.00 - 13.00     Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)
 
Bendros diskusijos - ES skaitmeninis COVID pažymėjimas

 
Bendrų diskusijų pabaiga

1 12021 m. birželio 8 d., antradienis

693.498/OJ 693.498/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

20.00 - 21.15 Antrasis balsavimas

20.30 - 22.30 Diskusijos

44 À«««I • ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. ES piliečiai

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar

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

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

(Diskusijos: 28/04/2021, balsavimas: 28/04/2021)

45 À«««I • ES skaitmeninis COVID 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

(Diskusijos: 28/04/2021, balsavimas: 28/04/2021)

97 • Nuosavų išteklių veiksmų gairių įgyvendinimo padėtis

Komisijos pareiškimas

[2021/2739(RSP)]

96 À • Europos Parlamento atliekamas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
didinimo planų vertinimo, kurį atlieka Komisija ir Taryba, tikrinimas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2738(RSP)]



13.00 - 14.15     Pirmasis balsavimas

 

15.00 - 20.00     Diskusijos

2 22021 m. birželio 8 d., antradienis

693.498/OJ 693.498/OJ

120 • Balsavimas dėl pakeitimų

121 • Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita

Pranešimas: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)
[2020/2223(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

122 • Sanglaudos politikos lyčių aspektas

Pranešimas: Monika Vana (A9-0154/2021)
[2020/2040(INI)]
Regioninės plėtros komitetas

123 • 2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą

Pranešimas: César Luena (A9-0179/2021)
[2020/2273(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

156 • Galutinis balsavimas

22 À«««I - Atitinkami ETIAS pakeitimai: ECRIS-TCN

Pranešimas: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami
reglamentai (ES) 2019/816 ir (ES) 2019/818, kiek tai susiję su prieigos prie kitų ES informacinių sistemų
Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos naudojimo tikslais sąlygų nustatymu

[COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

98 À • Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po
asmenų pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2741(RSP)]

73 À • Padėtis Afganistane

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

[2021/2712(RSP)]

101 À • Žmogaus teisės ir politinė padėtis Kuboje

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

[2021/2745(RSP)]



 

19.00      Rezultatų paskelbimas

 

20.00 - 21.15     Antrasis balsavimas

3 32021 m. birželio 8 d., antradienis

693.498/OJ 693.498/OJ

31 À • Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 75-oji ir 76-oji sesijos

Pranešimas: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų
Generalinės Asamblėjos 75-osios ir 76-osios sesijų

[2020/2128(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

154 À«««II • 2021–2027 m. Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė
„Globali Europa“

Rekomendacija antrajam svarstymui: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena,
Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“, iš
dalies keičiamas ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr.
466/2014/ES ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1601
ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009

[06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)]

Užsienio reikalų komitetas

Vystymosi komitetas

153 À«««II • 2021–2027 m. „Europos socialinis fondas +“ (ESF+)

Rekomendacija antrajam svarstymui: David Casa (A9-0197/2021)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo įsteigiamas „Europos
socialinis fondas +“ (ESF+) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013

[06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

158 • Balsavimai dėl preliminarių susitarimų

44 À«««I - ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. ES piliečiai

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar

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

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

(Diskusijos: 28/04/2021, balsavimas: 28/04/2021)

45 À«««I - ES skaitmeninis COVID 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

(Diskusijos: 28/04/2021, balsavimas: 28/04/2021)



 

20.30 - 22.30     Diskusijos

4 42021 m. birželio 8 d., antradienis

693.498/OJ 693.498/OJ

110 • Balsavimas dėl pakeitimų

124 • Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 75-oji ir 76-oji sesijos

Pranešimas: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)
[2020/2128(INI)]
Užsienio reikalų komitetas

112 • Galutinis balsavimas

27 À - Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita

Pranešimas: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

[2020/2223(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

16 À - Sanglaudos politikos lyčių aspektas

Pranešimas: Monika Vana (A9-0154/2021)

[2020/2040(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

53 À - 2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą

Pranešimas: César Luena (A9-0179/2021)

[2020/2273(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

60 • Parlamento tyrimo teisė

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Antonio Tajani, Domènec Ruiz Devesa (O-000029/2021 - B9-0020/21)
Konstitucinių reikalų komitetas
Tarybai
Parlamento tyrimo teisė

Antonio Tajani, Domènec Ruiz Devesa (O-000030/2021 - B9-0021/21)
Konstitucinių reikalų komitetas
Komisijai
Parlamento tyrimo teisė

[2021/2632(RSP)]

68 • Klimato kaitos poveikiui atspari ES žuvininkystė ir akvakultūra

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Pierre Karleskind (O-000034/2021 - B9-0022/21)
Žuvininkystės komitetas
Komisijai
Klimato kaitai atspari žuvininkystė ir akvakultūra Europos Sąjungoje

[2021/2699(RSP)]
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