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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 10 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)

1 12021 m. birželio 10 d., ketvirtadienis

693.498/OJ 693.498/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

37 À • Europos piliečių iniciatyva dėl gyvūnų veisimo narvuose uždraudimo (angl. „End the
Cage Age“)

[2021/2633(RSP)]

Darbo tvarkos taisyklių 222 straipsnio 8 dalis

90 À • Būsimas radijo tinklo „Euranet Plus“ finansavimas ES lėšomis

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Sabine Verheyen (O-000036/2021 - B9-0023/21)
Kultūros ir švietimo komitetas
Komisijai
Būsimas radijo tinklo „Euranet Plus“ finansavimas ES lėšomis

[2021/2708(RSP)]

103 À • Maroko valdžios institucijų įvykdytas JT vaiko teisių konvencijos pažeidimas ir
naudojimasis nepilnamečiais per migracijos krizę Seutoje

B9-0323/2021, Bendra rezoliucija B9-0349/2021, B9-0349/2021, B9-0350/2021,
B9-0353/2021, B9-0359/2021, B9-0362/2021

[2021/2747(RSP)]

104 À • Padėtis Šri Lankoje, visų pirma sulaikymai pagal Terorizmo prevencijos
įstatymą

B9-0354/2021, Bendra rezoliucija B9-0355/2021, B9-0355/2021, B9-0356/2021,
B9-0357/2021, B9-0358/2021, B9-0361/2021, B9-0363/2021

[2021/2748(RSP)]

105 À • Vokietijos NVO įtraukimas į Rusijos nepageidaujamų organizacijų sąrašą ir
Andrejaus Pivovarovo sulaikymas

B9-0322/2021, Bendra rezoliucija B9-0347/2021, B9-0347/2021, B9-0348/2021,
B9-0351/2021, B9-0352/2021, B9-0360/2021

[2021/2749(RSP)]



09.45 - 11.00     Pirmasis balsavimas
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141 • Balsavimas dėl pakeitimų

142 • Maroko valdžios institucijų įvykdytas JT vaiko teisių konvencijos pažeidimas ir naudojimasis
nepilnamečiais per migracijos krizę Seutoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2747(RSP)]

143 • Padėtis Šri Lankoje, visų pirma sulaikymai pagal Terorizmo prevencijos įstatymą

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2748(RSP)]

144 • Vokietijos NVO įtraukimas į Rusijos nepageidaujamų organizacijų sąrašą ir Andrejaus Pivovarovo
sulaikymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2749(RSP)]

134 • Žmogaus teisės ir politinė padėtis Kuboje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2745(RSP)]

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2741(RSP)]

137 • Padėtis Afganistane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2712(RSP)]

145 • Europos piliečių iniciatyva dėl gyvūnų veisimo narvuose uždraudimo (angl. „End the Cage Age“)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2633(RSP)]

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

Pranešimas: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)
[2019/2164(INI)]
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

147 • Būsimas radijo tinklo „Euranet Plus“ finansavimas ES lėšomis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2708(RSP)]

149 • Galutinis balsavimas

78 À - ES skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0305/2021

[2021/2568(RSP)]



 

13.00      Rezultatų paskelbimas

 

13.45 - 15.00     Antrasis balsavimas
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693.498/OJ 693.498/OJ

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0317/2021, B9-0319/2021, B9-0320/2021

[2021/2711(RSP)]

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0331/2021, B9-0331/2021, B9-0333/2021, B9-0334/2021, B9-0335/2021,
B9-0337/2021, B9-0338/2021

[2021/2738(RSP)]

115 • Galutinis balsavimas

103 À - Maroko valdžios institucijų įvykdytas JT vaiko teisių konvencijos pažeidimas ir naudojimasis
nepilnamečiais per migracijos krizę Seutoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0323/2021, Bendra rezoliucija B9-0349/2021, B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-0353/2021,
B9-0359/2021, B9-0362/2021

[2021/2747(RSP)]

104 À - Padėtis Šri Lankoje, visų pirma sulaikymai pagal Terorizmo prevencijos įstatymą

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0354/2021, Bendra rezoliucija B9-0355/2021, B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-0357/2021,
B9-0358/2021, B9-0361/2021, B9-0363/2021

[2021/2748(RSP)]

105 À - Vokietijos NVO įtraukimas į Rusijos nepageidaujamų organizacijų sąrašą ir Andrejaus Pivovarovo
sulaikymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0322/2021, Bendra rezoliucija B9-0347/2021, B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-0351/2021,
B9-0352/2021, B9-0360/2021

[2021/2749(RSP)]

101 À - Žmogaus teisės ir politinė padėtis Kuboje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0341/2021, B9-0341/2021, B9-0342/2021, B9-0343/2021, B9-0345/2021,
B9-0346/2021

[2021/2745(RSP)]

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0328/2021, B9-0328/2021, B9-0330/2021, B9-0332/2021, B9-0339/2021,
B9-0340/2021, B9-0344/2021

[2021/2741(RSP)]



 

14.30 - 16.30     Diskusijos

 

16.30      Rezultatų paskelbimas
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73 À - Padėtis Afganistane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0321/2021, Bendra rezoliucija B9-0324/2021, B9-0324/2021, B9-0325/2021, B9-0326/2021,
B9-0327/2021, B9-0329/2021

[2021/2712(RSP)]

37 À - Europos piliečių iniciatyva dėl gyvūnų veisimo narvuose uždraudimo (angl. „End the Cage Age“)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0296/2021, B9-0302/2021

[2021/2633(RSP)]

Darbo tvarkos taisyklių 222 straipsnio 8 dalis

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

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

[2019/2164(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

90 À - Būsimas radijo tinklo „Euranet Plus“ finansavimas ES lėšomis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0316/2021

[2021/2708(RSP)]

64 • Autizmas ir įtraukus užimtumas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania
Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão (O-000017/2021 - B9-0017/21)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
Autizmas ir įtraukus užimtumas

[2020/2585(RSP)]
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