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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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12.00 - 12.30     Iškilmingas posėdis

 

12.30 - 13.45     Balsavimas
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09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 12.30 Iškilmingas posėdis

12.30 - 13.45 Balsavimas

15.00 - 20.00 Diskusijos

16.30 Rezultatų paskelbimas

20.30 - 22.00 Diskusijos

132 • Glazge vykusios COP26 rezultatai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2975(RSP)]

133 • Sviatlanos Cichanouskajos kalba

150 • Bendrasis biudžetas

75 - 2022 metų biudžeto procedūra: bendras projektas

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

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

Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete biudžeto klausimais

94 - Taisomojo biudžeto Nr. 2021/5 projektas: humanitarinė pagalba pabėgėliams Turkijoje

Pranešimas: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2021 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr.
5/2021 projekto – Humanitarinė pagalba pabėgėliams Turkijoje

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Biudžeto komitetas

108 - Taisomojo biudžeto Nr. 2021/6 projektas: papildomos vakcinų dozės mažų ir mažesnių vidutinių
pajamų šalims, SCSM sustiprinimas ir kiti išlaidų ir pajamų patikslinimai

Pranešimas: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2021 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr.
6/2021 projekto – Papildomos vakcinų dozės mažų ir mažesnių vidutinių pajamų šalims, SCSM
sustiprinimas ir kiti išlaidų ir pajamų patikslinimai

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Biudžeto komitetas

151 • Galutinis balsavimas



 

15.00 - 20.00     Diskusijos
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73 À - Europos svarbiausiųjų žaliavų strategija

Pranešimas: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[2021/2011(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

78 À - Finansinio reglamento peržiūra atsižvelgiant į 2021–2027m. daugiametės finansinės programos
įsigaliojimą

Pranešimas: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

[2021/2162(INI)]

Biudžeto komitetas

Biudžeto kontrolės komitetas

71 À - ES vaistų strategija

Pranešimas: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

152 • Balsavimas dėl pakeitimų

161 • Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Ispanijos paraiška
„EGF/2021/001 ES/País Vasco metal“

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Biudžeto komitetas

162 • Legalios migracijos politika ir teisė

Pranešimas: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

163 • Europos socialinio draudimo paso įvedimas siekiant pagerinti skaitmeninį socialinės apsaugos teisių
įgyvendinimą ir sąžiningą judumą

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2021/2620(RSP)]

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2021/2769(RSP)]

117 • ES vaidmuo kovojant su Covid-19 pandemija: kaip paskiepyti pasaulį

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

[2021/2926(RSP)]

135 • Energetikos sąjungos būklė

Komisijos pareiškimas

[2021/2976(RSP)]



 

16.30      Rezultatų paskelbimas

 

20.30 - 22.00     Diskusijos
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136 À • Pagrindinės teisės ir teisės viršenybė Slovėnijoje, ypač delsimas skirti prokurorus į
Europos prokuratūrą

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2978(RSP)]

Balsavimas vyks gruodžio mėn.

124 • Europos kovos su retosiomis ligomis veiksmų planas

Komisijos pareiškimas

[2021/2940(RSP)]

113 • Audito Rūmų 2020 m. metinės ataskaitos pristatymas

[2021/2929(RSP)]

Dalyvaujant Audito Rūmų pirmininkui Klausui-Heineriui Lehne
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