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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 - 12.00     Diskusijos
 
Bendros diskusijos - Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP)
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09.00 - 12.00 Diskusijos

12.00 - 13.15 Balsavimas

15.00 - 20.00 Diskusijos

16.00 Rezultatų paskelbimas

20.30 - 22.30 Diskusijos

84 À«««I • Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką
rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos
žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo
plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas

Pranešimas: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių
planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo
(EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo
taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr.
1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

(Diskusijos: 20/10/2020, balsavimas: 23/10/2020)

85 À«««I • Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena

Pranešimas: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo
panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

(Diskusijos: 20/10/2020, balsavimas: 23/10/2020)

86 À«««I • Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų
reglamentų pakeitimas

Pranešimas: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės
ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto
produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų
apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES)
Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems
Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio
priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

(Diskusijos: 20/10/2020, balsavimas: 23/10/2020)



Bendrų diskusijų pabaiga

 

12.00 - 13.15     Balsavimas
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146 • Pastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo
pakeitimų skaičiaus

147 • Balsavimai dėl preliminarių susitarimų

84 À«««I - Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių
planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas

Pranešimas: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

(Diskusijos: 20/10/2020, balsavimas: 23/10/2020)

85 À«««I - Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena

Pranešimas: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

(Diskusijos: 20/10/2020, balsavimas: 23/10/2020)

86 À«««I - Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas

Pranešimas: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

(Diskusijos: 20/10/2020, balsavimas: 23/10/2020)

148 • Vienas balsavimas

87 «««I - Nemokumo bylos: reglamento A ir B priedų pakeitimai

Pranešimas: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pakeičiami Reglamento
(ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A ir B priedai

[COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD)]

Teisės reikalų komitetas

107 «««I - Integruota ūkių statistika: pagal 2021–2027 m. finansinę programą skiriamas Sąjungos įnašas

Pranešimas: Riho Terras (A9-0310/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos įnašo, pagal
2021–2027 m. finansinę programą skiriamo integruotai ūkių statistikai, iš dalies keičiamas Reglamentas
(ES) 2018/1091

[COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
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111 «««I - Mažmeninių investicinių produktų paketai ir draudimo principu pagrįsti investiciniai produktai
(MIPP ir DIP): pagrindinės informacijos dokumentai. Pereinamojo laikotarpio priemonės pratęsimas

Pranešimas: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl valdymo įmonėms,
investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius
vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba šiuos vienetus
parduodantiems, taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės pratęsimo iš dalies keičiamas Reglamentas
(ES) Nr. 1286/2014

[COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

110 «««I - Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektai (KIPVPS):
naudojimasis pagrindinės informacijos dokumentais

Pranešimas: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl kolektyvinio
investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) valdymo įmonių naudojimosi
pagrindinės informacijos dokumentais iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB

[COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

82 - ES sporto politikos vertinimas ir galimos ateities perspektyvos

Pranešimas: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

[2021/2058(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

79 À - ES ataskaitų teikimo, stebėsenos ir audito skaitmeninimas

Pranešimas: Maria Grapini (A9-0311/2021)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl ES ataskaitų teikimo, stebėsenos ir audito skaitmeninimo

[2021/2054(INL)]

Biudžeto kontrolės komitetas

149 • Balsavimas dėl pakeitimų

158 • Europos svarbiausiųjų žaliavų strategija

Pranešimas: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
[2021/2011(INI)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

159 • UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021). Finansinio reglamento peržiūra atsižvelgiant į
2021–2027m. daugiametės finansinės programos įsigaliojimą

160 • ES vaistų strategija

Pranešimas: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
[2021/2013(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas



15.00 - 20.00     Diskusijos

 

16.00      Rezultatų paskelbimas

 

20.30 - 22.30     Diskusijos
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131 • 2021 m. spalio 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2895(RSP)]

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

143 • Padėtis Baltarusijoje ir prie jos sienos su ES ir saugumo ir humanitarinės pasekmės

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2985(RSP)]

121 • Policijos smurto prieš romus ES pasmerkimas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2907(RSP)]

83 À • Legalios migracijos politika ir teisė

Pranešimas: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl legalios migracijos politikos ir teisės

[2020/2255(INL)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

75 • 2022 metų biudžeto procedūra: bendras projektas

Pranešimas: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2022 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo
biudžeto

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete biudžeto klausimais

69 À • Daugiašalės derybos rengiantis 12-ajai PPO ministrų konferencijai, vyksiančiai
Ženevoje 2021 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 3 d.

Komisijos pareiškimas

[2021/2769(RSP)]

130 • Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2974(RSP)]
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