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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



2021 m. lapkričio 25 d., ketvirtadienis

 

 

09.00 - 12.00     Diskusijos

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

 

09.30 - 10.45     Pirmasis balsavimas
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09.00 - 12.00 Diskusijos

09.30 - 10.45 Pirmasis balsavimas

13.00 Rezultatų paskelbimas

13.30 - 14.45 Antrasis balsavimas

15.00 - 16.00 Diskusijos

16.00 Rezultatų paskelbimas

137 • Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena ir dabartinė Stambulo konvencijos
ratifikavimo padėtis

Komisijos pareiškimas

[2021/2979(RSP)]

139 À • Padėtis Somalyje

Bendra rezoliucija B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021,
B9-0565/2021, B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]

140 À • Privačių karinių ir apsaugos bendrovių, visų pirma „Vagnerio grupės“,
vykdomi žmogaus teisių pažeidimai

B9-0555/2021, Bendra rezoliucija B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021,
B9-0562/2021, B9-0563/2021, B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À • Žmogaus teisių padėtis Kamerūne

Bendra rezoliucija B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021,
B9-0564/2021, B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

170 • Komiteto sprendimas pradėti derybas

169 «««I - Deramas minimalusis darbo užmokestis Europos Sąjungoje

Pranešimas: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl deramo minimaliojo darbo
užmokesčio Europos Sąjungoje

[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

153 • Galutinis balsavimas
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109 À - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Ispanijos paraiška
„EGF/2021/001 ES/País Vasco metal“

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką
„EGF/2021/001 ES/País Vasco metal“

[COM(2021)0618 - C9-0377/2021 - 2021/0316(BUD)]

Biudžeto komitetas

83 À - Legalios migracijos politika ir teisė

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

[2020/2255(INL)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

96 À - Europos socialinio draudimo paso įvedimas siekiant pagerinti skaitmeninį socialinės apsaugos teisių
įgyvendinimą ir sąžiningą judumą

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0551/2021

[2021/2620(RSP)]

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0550/2021

[2021/2769(RSP)]

154 • Vienas balsavimas

93 « - 1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų: Filipinų prisijungimas

Pranešimas: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Europos Sąjungos valstybės narės įgaliojamos dėl
Europos Sąjungos interesų pritarti Filipinų prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio
vaikų grobimo civilinių aspektų

[COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)]

Teisės reikalų komitetas

92 « - 1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų: Jamaikos prisijungimas

Pranešimas: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos
interesų pritarti Jamaikos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo
civilinių aspektų

[COM(2021)0363 - C9-0334/2021 - 2021/0179(NLE)]

Teisės reikalų komitetas

91 « - 1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų: Bolivijos prisijungimas

Pranešimas: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos
interesų pritarti Bolivijos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo
civilinių aspektų

[COM(2021)0369 - C9-0336/2021 - 2021/0183(NLE)]

Teisės reikalų komitetas



 

13.00      Rezultatų paskelbimas

 

13.30 - 14.45     Antrasis balsavimas
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90 « - 1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų: Pakistano prisijungimas

Pranešimas: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Europos Sąjungos valstybės narės įgaliojamos dėl
Europos Sąjungos interesų pritarti Pakistano prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio
vaikų grobimo civilinių aspektų

[COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)]

Teisės reikalų komitetas

89 « - 1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų: Tuniso prisijungimas

Pranešimas: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos
interesų pritarti Tuniso prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo
civilinių aspektų

[COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)]

Teisės reikalų komitetas

127 - Sunkvežimių stovėjimo aikštelių saugumas ES

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0552/2021

[2021/2918(RSP)]

Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnis

155 • Balsavimas dėl pakeitimų

165 • Padėtis Somalyje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2981(RSP)]

166 • Privačių karinių ir apsaugos bendrovių, visų pirma „Vagnerio grupės“, vykdomi žmogaus teisių
pažeidimai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2982(RSP)]

167 • Žmogaus teisių padėtis Kamerūne

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2983(RSP)]

156 • Galutinis balsavimas

139 À - Padėtis Somalyje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021,
B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]



 

15.00 - 16.00     Diskusijos
 

Išplėstiniai paklausimai (darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis)

 

16.00      Rezultatų paskelbimas
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140 À - Privačių karinių ir apsaugos bendrovių, visų pirma „Vagnerio grupės“, vykdomi žmogaus teisių
pažeidimai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0555/2021, Bendra rezoliucija B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021,
B9-0563/2021, B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À - Žmogaus teisių padėtis Kamerūne

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021,
B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

145 • G-001002/2020

138 • Tarptautinių uostų perpildymas ir išaugusios transporto išlaidos, darantys poveikį
Europos Sąjungai

Komisijos pareiškimas

[2021/2980(RSP)]
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