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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      Rezultatų paskelbimas

 

09.00 - 11.50     Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

 

12.00 - 12.30     Iškilmingas posėdis

 

12.30 - 13.45     Balsavimas
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09.00 Rezultatų paskelbimas

09.00 - 11.50 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

12.00 - 12.30 Iškilmingas posėdis

12.30 - 13.45 Balsavimas

15.00 - 22.00 Diskusijos

19.00 Rezultatų paskelbimas

71 À«««I • Skaitmeninių rinkų aktas

Pranešimas: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
konkurencingų ir sąžiningų skaitmeninio sektoriaus rinkų (Skaitmeninių rinkų aktas)

[COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

51 À«««I • 2022-ieji – Europos jaunimo metai

Pranešimas: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 2022-ųjų –
Europos jaunimo metų

[COM(2021)0634 - C9-0379/2021 - 2021/0328(COD)]

Kultūros ir švietimo komitetas

70 • Ganos Prezidento Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kalba

121 • Balsavimai dėl preliminarių susitarimų

51 À«««I - 2022-ieji – Europos jaunimo metai

Pranešimas: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

[COM(2021)0634 - C9-0379/2021 - 2021/0328(COD)]

Kultūros ir švietimo komitetas

40 À«««I - Jungtinės tyrimų grupės: suderinimas su Sąjungos 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

(Balsavimas: 15/09/2021)
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41 À«««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

(Balsavimas: 15/09/2021)

122 • Galutinis balsavimas

46 À - Kova su smurtu dėl lyties: kibernetinis smurtas

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

[2020/2035(INL)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

123 • Vienas balsavimas

74 - Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Kroatijai

Pranešimas: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo
fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Kroatijai dėl 2020 m. gruodžio 28 d. prasidėjusių žemės
drebėjimų

[COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)]

Biudžeto komitetas

76 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Italijos paraiška
„EGF/2021/003 IT / Porto Canale“

Pranešimas: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimo pagal Italijos paraišką
„EGF/2021/003 IT Porto Canale“

[COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)]

Biudžeto komitetas

75 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Italijos paraiška
„EGF/2021/002 IT/Air Italy“

Pranešimas: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimo pagal Italijos paraišką
„EGF/2021/002 IT/Air Italy“

[COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)]

Biudžeto komitetas

80 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Ispanijos paraiška
„EGF/2021/004 ES / Aragón automotive“

Pranešimas: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką
„EGF/2021/004 ES / Aragón automotive“

[COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)]

Biudžeto komitetas
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107 « - Nuspėjamumas valstybėms narėms ir ginčų, kylančių teikiant tradicinius, PVM ir BNP pagrįstus
nuosavus išteklius, sprendimo procedūros

Pranešimas: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas)
Nr. 609/2014, siekiant užtikrinti valstybėms narėms didesnį nuspėjamumą ir patikslinti ginčų, kylančių
teikiant tradicinius, PVM ir BNP pagrįstus nuosavus išteklius, sprendimo procedūras

[COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)]

Biudžeto komitetas

68 ««« - ES ir JAV oro susisiekimo susitarimas

Rekomendacija: Maria Grapini (A9-0335/2021)

Rekomendacija dėl Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių
atstovų sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir
Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarimas, sudarymo projekto

[15381/2010 - C7-0385/2010 -  - COM(2010)0208 -  - COM(2021)0013 -  - 06385/2021 - C9-0368/2021 -
2010/0112(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

(Diskusijos: 24/03/2011, balsavimas: 24/03/2011)

69 ««« - EB ir Gabono žvejybos partnerystės susitarimas. Įgyvendinimo protokolas

Rekomendacija: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Gabono Respublikos ir Europos bendrijos žvejybos partnerystės
susitarimo įgyvendinimo protokolo (2021–2026 m.) sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

[COM(2021)0247 -  - 09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

105 «««I - Tarptautinė viešųjų pirkimų priemonė

Pranešimas: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių prekių ir
paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl
Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas

[COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas

(Diskusijos: 14/01/2014, balsavimas: 15/01/2014)

124 • Balsavimas dėl pakeitimų

127 • Skaitmeninių rinkų aktas

Pranešimas: Andreas Schwab (A9-0332/2021)
[2020/0374(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

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

Pranešimas: Sandra Pereira (A9-0315/2021)
[2021/2020(INI)]
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

129 • Organizuoto nusikalstamumo poveikis ES nuosaviems ištekliams ir netinkamam ES lėšų naudojimui

Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)
[2020/2221(INI)]
Biudžeto kontrolės komitetas



 

15.00 - 22.00     Diskusijos
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130 • 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)
[2020/2222(INI)]
Biudžeto kontrolės komitetas

131 • Pastatų energinio naudingumo direktyvos įgyvendinimas

Pranešimas: Seán Kelly (A9-0321/2021)
[2021/2077(INI)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

132 • Daugiašalių masinio naikinimo ginklų kontrolės ir nusiginklavimo režimų uždaviniai ir perspektyvos

Pranešimas: Sven Mikser (A9-0324/2021)
[2020/2001(INI)]
Užsienio reikalų komitetas

95 À • Padėtis Nikaragvoje

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

[2021/3000(RSP)]

108 À • Padėtis prie Ukrainos sienos ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

[2021/3010(RSP)]

36 À • Naujos ES humanitarinių veiksmų gairės

Pranešimas: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

Pranešimas dėl naujų ES humanitarinių veiksmų gairių

[2021/2163(INI)]

Vystymosi komitetas

21 À • Bendradarbiavimas kovojant su organizuotu nusikalstamumu Vakarų Balkanuose

Pranešimas: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

Pranešimas dėl bendradarbiavimo kovos su organizuotu nusikalstamumu Vakarų
Balkanuose srityje

[2021/2002(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

31 À • Kimberley proceso sertifikavimo schemos įgyvendinimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Bernd Lange (O-000073/2021 - B9-0044/21)
Tarptautinės prekybos komitetas
Komisijai
Kimberley proceso sertifikavimo schemos įgyvendinimas

[2021/2885(RSP)]



 

19.00      Rezultatų paskelbimas
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97 • Pasaulinio aukščiausiojo lygio susitikimo mitybos reikšmės ekonomikos augimui
klausimais (Japonija, gruodžio 7–8 d.) rezultatai ir padidėjęs maisto stygius
besivystančiose šalyse

Komisijos pareiškimas

[2021/2997(RSP)]

47 À • Europos darbuotojų dalyvavimo teisių sistema ir Europos darbo tarybos direktyvos
peržiūra

Pranešimas: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

Pranešimas „Demokratija darbe. Europos darbuotojų dalyvavimo teisių sistema ir Europos
darbo tarybos direktyvos peržiūra“

[2021/2005(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
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