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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 9 d., trečiadienis

 

 

09.00      Rezultatų paskelbimas

 

09.00 - 11.50     Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

 

12.00 - 12.30     (LUX publikos kino apdovanojimo ceremonija)

 

12.45 - 14.00     Pirmasis balsavimas

1 12021 m. birželio 9 d., trečiadienis

693.498/OJ 693.498/OJ

09.00 Rezultatų paskelbimas

09.00 - 11.50 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

12.00 - 12.30 (LUX publikos kino apdovanojimo ceremonija)

12.45 - 14.00 Pirmasis balsavimas

15.00 - 20.00 Diskusijos

19.00 Rezultatų paskelbimas

20.00 - 21.15 Antrasis balsavimas

20.30 - 22.30 Diskusijos

100 • 2021 m. gegužės 24–25 d. specialiojo Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2743(RSP)]

84 • Rengimasis birželio 11–13 d. G 7 aukščiausiojo lygio susitikimui ir ES ir JAV
aukščiausiojo lygio susitikimui

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2715(RSP)]

114 • Galutinis balsavimas

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

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

[2020/2128(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

125 • Balsavimas dėl pakeitimų

148 • ***II GAHLER, GOERENS, ARENA, JUKNEVIČIENĖ (AFET/DEVE 07/06). 2021–2027 m.
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“

130 • Čekijos Ministro Pirmininko interesų konfliktas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2671(RSP)]

(Diskusijos: 2021.05.19)



 

15.00 - 20.00     Diskusijos

 
Bendros diskusijos - Kibernetiniai išpuoliai ES

 
Bendrų diskusijų pabaiga

2 22021 m. birželio 9 d., trečiadienis

693.498/OJ 693.498/OJ

131 • Kaip įveikti pasaulinės COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius: PPO TRIPS sutarties netaikymo
poveikis COVID-19 vakcinoms, gydymui, įrangai ir gamybos bei paruošimo pajėgumų didinimui
besivystančiose šalyse (diskusija)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2692(RSP)]

(Diskusijos: 2021.05.19)

74 À • Teisinės valstybės padėtis Europos Sąjungoje ir Sąlygų reglamento 2020/2092
taikymas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2711(RSP)]

85 •  Tolesnė veikla, susijusi su 2021 m. gegužės 7 d. Porto socialinių reikalų
aukščiausiojo lygio susitikimu

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2714(RSP)]

77 • Neseniai vykdyti kibernetiniai išpuoliai prieš ES institucijas ir jautrias
nacionalines viešąsias ir privačiąsias institucijas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2713(RSP)]

78 À • ES skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Cristian-Silviu Buşoi (O-000037/2021 - B9-0024/21)
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Komisijai
Europos Sąjungos skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija

[2021/2568(RSP)]

59 • Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos

Pranešimas: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

Pranešimas dėl Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos Ombudsmeno pareigų
atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno
statutas) ir panaikinamas Sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projekto

[2021/2053(INL)]

Konstitucinių reikalų komitetas

Dalyvauja Europos ombudsmenė Emily O'Reilly

102 • 80-osios 1941 m. birželio 14–18 d. masinio trėmimo metinės

Komisijos pareiškimas

[2021/2746(RSP)]

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams



19.00      Rezultatų paskelbimas

 

20.00 - 21.15     Antrasis balsavimas
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138 • Balsavimas dėl pakeitimų

139 • ES skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2568(RSP)]

129 • Teisinės valstybės padėtis Europos Sąjungoje ir Sąlygų reglamento 2020/2092 taikymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2711(RSP)]

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2738(RSP)]

151 • Vienas balsavimas

59 - Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos

Pranešimas: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

[2021/2053(INL)]

Konstitucinių reikalų komitetas

109 • Galutinis balsavimas

169 «««I - Pereinamojo laikotarpio nuostatos siekiant atsižvelgti į COVID-19 krizės poveikį (Reglamento (ES)
2016/1628 dalinis pakeitimas)

Pranešimas:

[COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

69 À - Čekijos Ministro Pirmininko interesų konfliktas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0303/2021

[2021/2671(RSP)]

(Diskusijos: 19/05/2021)

70 À - Kaip įveikti pasaulinės COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius: PPO TRIPS sutarties netaikymo
poveikis COVID-19 vakcinoms, gydymui, įrangai ir gamybos bei paruošimo pajėgumų didinimui
besivystančiose šalyse (diskusija)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0306/2021, B9-0306/2021, B9-0307/2021, B9-0308/2021, B9-0309/2021,
B9-0310/2021, B9-0311/2021

[2021/2692(RSP)]

(Diskusijos: 19/05/2021)



 

20.30 - 22.30     Diskusijos
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94 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: didžiausia leidžiamoji
imidakloprido liekanų koncentracija

B9-0313/2021

[2021/2705(RSP)]

95 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: veikliosios medžiagos,
įskaitant flumioksaziną

B9-0312/2021

[2021/2706(RSP)]

71 • Moterys politikoje. Kova su priekabiavimu internete

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2704(RSP)]

48 À • Lyčių lygybės skatinimas įgyjant išsilavinimą ir dirbant gamtos mokslų,
technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) srityse

Pranešimas: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

Pranešimas dėl lyčių lygybės skatinimo įgyjant išsilavinimą ir dirbant gamtos mokslų,
technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) srityse

[2019/2164(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
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