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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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Trumpas šių pranešimų pristatymas:
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17.00 - 22.00 Diskusijos

18.30 - 19.45 Balsavimas

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

99 • Sovietų Sąjungos žlugimo 30-osios metinės ir jų svarba Rusijos ir Europos ateičiai

Pirmininko pareiškimas

[2021/2995(RSP)]

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

46 À • Kova su smurtu dėl lyties: kibernetinis smurtas

Pranešimas: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (A9-0338/2021)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai „Kova su smurtu dėl lyties: kibernetinis
smurtas“

[2020/2035(INL)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

85 À • Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2018–2020 m.

Pranešimas: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

Pranešimas dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje 2018–2020 m.

[2021/2020(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

83 À«««II • Sveikatos technologijų vertinimas

Rekomendacija antrajam svarstymui: Tiemo Wölken (A9-0334/2021)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl sveikatos technologijų
vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES

[10531/3/2021 - C9-0422/2021 - 2018/0018(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

33 À • Organizuoto nusikalstamumo poveikis ES nuosaviems ištekliams ir
netinkamam ES lėšų naudojimui

Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

Pranešimas dėl organizuoto nusikalstamumo poveikio ES nuosaviems ištekliams ir
netinkamam ES lėšų naudojimui, ypatingą dėmesį skiriant pasidalijamajam valdymui
iš audito ir kontrolės perspektyvos

[2020/2221(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas
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32 À • Korupcijos, neteisėtų išlaidų ir netinkamo ES ir nacionalinių lėšų naudojimo
vengimas neatidėliotinos pagalbos fondų ir su krize susijusių išlaidų srityse

Pranešimas: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

Pranešimas dėl prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti korupcijos,
neteisėtų išlaidų ir netinkamo ES ir nacionalinių lėšų naudojimo neatidėliotinos
pagalbos fondų ir su krize susijusių išlaidų srityse, vertinimo

[2020/2222(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas

82 À • Pastatų energinio naudingumo direktyvos įgyvendinimas

Pranešimas: Seán Kelly (A9-0321/2021)

Pranešimas dėl Pastatų energinio naudingumo direktyvos įgyvendinimo

[2021/2077(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

10 À • Daugiašalių masinio naikinimo ginklų kontrolės ir nusiginklavimo režimų
uždaviniai ir perspektyvos

Pranešimas: Sven Mikser (A9-0324/2021)

Pranešimas dėl daugiašalių masinio naikinimo ginklų kontrolės ir nusiginklavimo
režimų iššūkių ir perspektyvų

[2020/2001(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

92 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis)

90 • Pastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo
pakeitimų skaičiaus

91 • Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

103 À«««I • Pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymas tam tikroms in vitro diagnostikos
medicinos priemonėms ir atidėtas reikalavimų taikymas viduje pagamintoms
priemonėms

Pranešimas:

[COM(2021)0627 - C9-0381/2021 - 2021/0323(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

119 • Balsavimas dėl pakeitimų

125 • Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (LIBE/FEMM A9-0338/2021) – Kova su smurtu dėl
lyties: kibernetinis smurtas

120 • Vienas balsavimas
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78 «««I - Sąjungos tarifinės kvotos aukštos kokybės jautienai iš Paragvajaus

Pranešimas: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl aukštos kokybės
jautienos iš Paragvajaus Sąjungos tarifinės kvotos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2019/216

[COM(2021)0313 - C9-0228/2021 - 2021/0146(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas
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