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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 - 13.00     Diskusijos

 

13.00 - 14.15     Pirmasis balsavimas

1 12021 m. rugsėjo 15 d., trečiadienis

696.160/OJ 696.160/OJ

09.00 - 13.00 Diskusijos

13.00 - 14.15 Pirmasis balsavimas

15.00 - 20.00 Diskusijos

19.00 Rezultatų paskelbimas

20.00 - 21.15 Antrasis balsavimas

20.30 - 23.00 Diskusijos

50 • Sąjungos padėtis

Komisijos pirmininko pareiškimas

[2021/2763(RSP)]

94 • Vienas balsavimas

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

Pranešimas: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

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

Biudžeto komitetas

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

95 • Balsavimai dėl preliminarių susitarimų

46 À«««I - Gyvūnų ir gyvūninių produktų oficiali kontrolė, 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

(Balsavimas: 24/06/2021)

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

Pranešimas: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

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

Regioninės plėtros komitetas
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36 À«««I - ES mėlynosios kortelės direktyva

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

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

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

127 • Pasiūlymas atmesti Tarybos poziciją

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

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

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

Užsienio reikalų komitetas

96 • Galutinis balsavimas

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

Pranešimas: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[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)

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

116 • Balsavimas dėl pakeitimų

125 • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 3 dalį: kriterijai, pagal kuriuos
nustatomos antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti

118 • Nauja ES ir Kinijos strategija

Pranešimas: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Užsienio reikalų komitetas

119 • ES ir Rusijos politinių santykių kryptis

Pranešimas: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Užsienio reikalų komitetas

121 • Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Pranešimas: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

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

Pranešimas: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)
[2019/2186(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas



 

15.00 - 20.00     Diskusijos

 

19.00      Rezultatų paskelbimas

 

20.00 - 21.15     Antrasis balsavimas

3 32021 m. rugsėjo 15 d., trečiadienis

696.160/OJ 696.160/OJ

123 • Ateities žvejai

Pranešimas: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Žuvininkystės komitetas

124 • Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose,
reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2784(RSP)]

61 À • ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais įgyvendinimas

Pranešimas: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Pranešimas „ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais
įgyvendinimas: pažanga, įgyta patirtis ir kliūtys, kurias reikia įveikti“

[2020/2046(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

84 • Skandalas dėl šnipinėjimo programos „Pegasus“

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2879(RSP)]

85 À • Žiniasklaidos laisvė ir toliau prastėjanti teisės viršenybės padėtis Lenkijoje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2880(RSP)]

55 À • Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83
straipsnio 1 dalyje

Pranešimas: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl smurto lyties pagrindu nustatymo nauja
nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje

[2021/2035(INL)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

97 • Vienas balsavimas

70 ««« - ES ir Žaliojo Kyšulio susitarimas dėl paprastesnės vizų išdavimo tvarkos

Rekomendacija: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo,
kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl paprastesnės
trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos, sudarymo
projekto

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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68 «««I - Dalinis Tarybos pamatinio sprendimo 2002/465/TVR keitimas dėl suderinimo su ES asmens duomenų
apsaugos taisyklėmis

Pranešimas: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl suderinimo su ES
asmens duomenų apsaugos taisyklėmis iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2002/465/TVR

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

69 «««I - Europos tyrimo orderis baudžiamosiose bylose: suderinimas su ES asmens duomenų apsaugos
taisyklėmis

Pranešimas: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl suderinimo su ES
asmens duomenų apsaugos taisyklėmis iš dalies keičiama Direktyva 2014/41/ES

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

71 ««« - ES ir Korėjos susitarimas: oro susisiekimo paslaugų tam tikri aspektai

Rekomendacija: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos susitarimo dėl oro
susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo Europos Sąjungos vardu

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

99 • Balsavimas dėl pakeitimų

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021). Smurto lyties pagrindu nustatymas
nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje

98 • Galutinis balsavimas

83 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: kriterijai, pagal kuriuos
nustatomos antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]

21 À - Nauja ES ir Kinijos strategija

Pranešimas: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

44 À - ES ir Rusijos politinių santykių kryptis

Pranešimas: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

54 À« - Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Pranešimas: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas



 

20.30 - 23.00     Diskusijos

5 52021 m. rugsėjo 15 d., trečiadienis

696.160/OJ 696.160/OJ

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)

[2019/2186(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

34 À - Ateities žvejai

Pranešimas: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Žuvininkystės komitetas

60 À - Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose,
reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021,
B9-0429/2021, B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Diskusijos: 08/07/2021)

64 • ES indėlis pertvarkant pasaulines maisto sistemas, kad būtų pasiekti darnaus
vystymosi tikslai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Vystymosi komitetas
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Komisijai
ES indėlis pertvarkant pasaulines maisto sistemas, kad būtų pasiekti darnaus vystymosi tikslai

[2021/2750(RSP)]

63 • Neigiamų socialinių COVID-19 pandemijos padarinių šalinimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
Neigiamų socialinių COVID-19 pandemijos padarinių šalinimas

[2021/2734(RSP)]
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