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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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09.00      Rezultatų paskelbimas

 

09.00 - 13.00     Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

 
Bendros diskusijos - Gaivalinės nelaimės Europoje

 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

13.00 - 14.15     Balsavimas
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09.00 Rezultatų paskelbimas

09.00 - 13.00 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

13.00 - 14.15 Balsavimas

15.00 - 20.00 Diskusijos

19.00 Rezultatų paskelbimas

20.30 - 23.00 Diskusijos

79 • Pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinio pristatymas po IPCC
ataskaitos paskelbimo

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2875(RSP)]

73 • Gaivalinės nelaimės 2021 m. vasarą

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Regioninės plėtros komitetas
Komisijai
Gaivalinės nelaimės 2021 m. vasarą

[2021/2867(RSP)]

80 • Dėl klimato kaitos kilusių gaivalinių nelaimių Europoje padariniai

Komisijos pareiškimas

[2021/2876(RSP)]

51 • Taryba pristato savo poziciją dėl 2022 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

[2021/2762(RSP)]

90 • Vienas balsavimas

17 - Ateities iššūkiams parengto Europos vidaus vandenų transporto sektoriaus kūrimas

Pranešimas: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas



 

15.00 - 20.00     Diskusijos
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12 - Partnerystės su atokiausiais ES regionais stiprinimas

Pranešimas: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

52 - Naujai traktuojama Atlanto vandenyno strategija

Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

91 • Balsavimas dėl pakeitimų

92 • Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Pranešimas: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

93 • Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai

Pranešimas: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

81 À • Padėtis Afganistane

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

[2021/2877(RSP)]

82 À • Padėtis Libane

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

[2021/2878(RSP)]

44 À • ES ir Rusijos politinių santykių kryptis

Pranešimas: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir
saugumo politikai dėl ES ir Rusijos politinių santykių krypties

[2021/2042(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

21 À • Nauja ES ir Kinijos strategija

Pranešimas: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Pranešimas dėl naujos ES ir Kinijos strategijos

[2021/2037(INI)]

Užsienio reikalų komitetas



19.00      Rezultatų paskelbimas

 

20.30 - 23.00     Diskusijos

 
Bendros diskusijos - Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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36 À«««I • ES mėlynosios kortelės direktyva

Pranešimas: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių
piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą
sąlygų

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

86 À«««II • Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III)

Rekomendacija antrajam svarstymui: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Pasirengimo
narystei paramos priemonė (PNPP III)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Užsienio reikalų komitetas

11 À«««I • Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

Pranešimas: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

43 • 2021 m. taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. Prisitaikymo prie „Brexit’o“
rezervas

Pranešimas: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų
taisomojo biudžeto Nr. 1/2021 projekto – prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Biudžeto komitetas
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