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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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17.00 - 21.30     Diskusijos

 
Bendros diskusijos - Sveikata ir ligų prevencija

 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

Trumpas šių pranešimų pristatymas:
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17.00 - 21.30 Diskusijos

18.30 - 19.45 Balsavimas

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

45 À«««I • Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Pranešimas: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
XXX, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą, projektas

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

32 À«««I • Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai

Pranešimas: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didelių
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr.
1082/2013/ES

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

58 À • Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų
darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra

Pranešimas: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Pranešimas „Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų
darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra

[2019/2186(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

34 À • Ateities žvejai

Pranešimas: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Pranešimas „Ateities žvejai: naujos darbuotojų kartos pritraukimas į žvejybos
sektorių ir darbo vietų pakrančių bendruomenėse kūrimas“

[2019/2161(INI)]

Žuvininkystės komitetas



 

18.30 - 19.45     Balsavimas
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17 • Ateities iššūkiams parengto Europos vidaus vandenų transporto sektoriaus
kūrimas

Pranešimas: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Pranešimas „Ateities iššūkiams parengto Europos vidaus vandenų transporto
sektoriaus kūrimas

[2021/2015(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas

12 • Partnerystės su atokiausiais ES regionais stiprinimas

Pranešimas: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Pranešimas „Partnerystės su atokiausiais ES regionais stiprinimas“

[2020/2120(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

52 • Naujai traktuojama Atlanto vandenyno strategija

Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Pranešimas dėl naujai traktuojamos Atlanto vandenyno strategijos

[2020/2276(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

59 • Pastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo
pakeitimų skaičiaus

88 • Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo

56 À«««I - Augalų rūšių grupėms suteiktos augalų tam tikrų veislių teisinės apsaugos termino pratęsimas

Pranešimas: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pratęsiamas smidrų rūšims
ir svogūninių gėlių, uogakrūmių ir sumedėjusių dekoratyvinių augalų rūšių grupėms suteiktos augalų veislių
teisinės apsaugos Bendrijoje terminas

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

48 • Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

66 À«««I - Geležinkelio įmonių, vykdančių veiklą tuneliu per Lamanšo sąsiaurį, saugos sertifikatų ir veiklos
licencijų galiojimo pratęsimas

Pranešimas:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

87 • Slaptas balsavimas

Imunitetas
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78 - Prašymas ginti Guy Verhofstadto (Guy Verhofstadt) privilegijas ir imunitetus

Pranešimas: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Pranešimas dėl prašymo ginti Guy Verhofstadt’o (Guy Verhofstadt) privilegijas ir imunitetus

[2021/2030(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

100 • Vienas balsavimas

53 « - Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija

Pranešimas: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos
asociacijos ir Europos Sąjungos bei Danijos Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos sprendimas)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Vystymosi komitetas

(Balsavimas: 31/01/2019)

47 - LGBTI asmenų teisės Europos Sąjungoje

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnis
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