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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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08.30 - 11.30     Diskusijos

 

09.30 - 10.45     Pirmasis balsavimas
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08.30 - 11.30 Diskusijos

09.30 - 10.45 Pirmasis balsavimas

11.30 - 12.00 Iškilmingas posėdis

12.00 - 14.00 Diskusijos

13.00 Rezultatų paskelbimas

14.30 - 15.45 Antrasis balsavimas

18.15 Rezultatų paskelbimas

26 À«««I • Europos klimato teisės aktas

Pranešimas: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatoma poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas
(ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Diskusijos: 06/10/2020, balsavimas: 07/10/2020)

74 • Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo

26 À«««I - Europos klimato teisės aktas

Pranešimas: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Diskusijos: 06/10/2020, balsavimas: 07/10/2020)

75 • Vienas balsavimas

43 « - Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės sukūrimas

Pranešimas: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

76 • Balsavimas dėl pakeitimų

77 • ***II NOVAKOV, KREHL (REGI 15/06) – Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos
socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių
fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės
finansinės taisyklės 2021–2027 m. laikotarpiui

78 • Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas 2021–2027 m.

Rekomendacija antrajam svarstymui: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)
[2018/0197(COD)]
Regioninės plėtros komitetas



 

11.30 - 12.00     Iškilmingas posėdis

 

12.00 - 14.00     Diskusijos
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79 • Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG),
kuris remiamas Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšomis 2021–2027
m. laikotarpiui

Rekomendacija antrajam svarstymui: Pascal Arimont (A9-0205/2021)
[2018/0199(COD)]
Regioninės plėtros komitetas

80 • Komisijos 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita

Pranešimas: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)
[2021/2025(INI)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

81 • Lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių padėtis ES, kiek tai susiję su moterų sveikata

Pranešimas: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
[2020/2215(INI)]
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

82 • Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais 25-osios metinės (Nairobio
aukščiausiojo lygio susitikimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2850(RSP)]

83 • Reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Ataskaita dėl geresnės teisėkūros 2017
m., 2018 m. ir 2019 m.

Pranešimas: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)
[2020/2262(INI)]
Teisės reikalų komitetas

84 • 2019–2020 m. ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos

Pranešimas: Paulo Rangel (A9-0185/2021)
[2019/2171(INI)]
Užsienio reikalų komitetas

85 • Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus António Guterres kalba

27 À«««I • Viešojo sektoriaus paskolų priemonė pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą

Pranešimas: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl viešojo
sektoriaus paskolų priemonės pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

55 • Būtinybė skubiai užbaigti skyrimo procedūras, kad Europos prokuratūra veiktų visu
pajėgumu

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2751(RSP)]



13.00      Rezultatų paskelbimas

 

14.30 - 15.45     Antrasis balsavimas
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89 • Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo

27 À«««I - Viešojo sektoriaus paskolų priemonė pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą

Pranešimas: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

72 • Galutinis balsavimas

37 À«««I - Gyvūnų ir gyvūninių produktų oficialios kontrolės, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo
tam tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas

Pranešimas: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos
Reglamento (ES) 2017/625 nuostatos dėl iš trečiųjų šalių į Sąjungą eksportuojamų gyvūnų ir gyvūninių
produktų oficialios kontrolės, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais naudoti
antimikrobines medžiagas

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

61 À - Komisijos 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita

Pranešimas: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

[2021/2025(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

20 À - Lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių padėtis ES, kiek tai susiję su moterų sveikata

Pranešimas: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

[2020/2215(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

54 À - Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais 25-osios metinės (Nairobio
aukščiausiojo lygio susitikimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0126/2020, B9-0365/2021, B9-0366/2021

[2019/2850(RSP)]

64 À - Reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Ataskaita dėl geresnės teisėkūros 2017
m., 2018 m. ir 2019 m.

Pranešimas: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

[2020/2262(INI)]

Teisės reikalų komitetas

59 À - 2019–2020 m. ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos

Pranešimas: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

[2019/2171(INI)]

Užsienio reikalų komitetas



18.15      Rezultatų paskelbimas
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