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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 - 11.50     Diskusijos
 
Bendros diskusijos - Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui ir ES

reagavimas į pasaulyje atsinaujinančią COVID-19 pandemiją

 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

12.00 - 12.30     Sacharovo premijos įteikimas 

 

12.30 - 13.45     Balsavimas
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09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 12.30 Sacharovo premijos įteikimas

12.30 - 13.45 Balsavimas

15.00 - 22.00 Diskusijos

19.00 Rezultatų paskelbimas

79 • Pasirengimas 2021 m. gruodžio 16–17 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2966(RSP)]

110 • ES reagavimas į naujus COVID-19 protrūkius ir naujų COVID atmainų
atsiradimą pasaulyje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/3012(RSP)]

133 • Balsavimas dėl pakeitimų

136 • Europos darbuotojų dalyvavimo teisių sistema ir Europos darbo tarybos direktyvos peržiūra

Pranešimas: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)
[2021/2005(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

137 • Galutinis balsavimas

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

71 À«««I - Skaitmeninių rinkų aktas

Pranešimas: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

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

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas



 

15.00 - 22.00     Diskusijos
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85 À - Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2018–2020 m.

Pranešimas: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

[2021/2020(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

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

Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

[2020/2221(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas

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)

[2020/2222(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas

82 À - Pastatų energinio naudingumo direktyvos įgyvendinimas

Pranešimas: Seán Kelly (A9-0321/2021)

[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)

[2020/2001(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

36 À - Naujos ES humanitarinių veiksmų gairės

Pranešimas: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

[2021/2163(INI)]

Vystymosi komitetas

21 À - Bendradarbiavimas kovojant su organizuotu nusikalstamumu Vakarų Balkanuose

Pranešimas: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

[2021/2002(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

154 • Europos Komisijos įtraukios kalbos gairės

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

[2021/3021(RSP)]

98 • Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) dabartinė
padėtis

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2996(RSP)]



 

19.00      Rezultatų paskelbimas
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112 • Planai Lenkijoje toliau vykdyti pagrindinių teisių pažeidimus, ypač susijusius su
Europos žmogaus teisių konvencijos ir lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių
standartais

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/3014(RSP)]

115 • Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl skubių laikinųjų priemonių susidarius
nepaprastajai padėčiai prie išorės sienos su Baltarusija, remiantis SESV 78
straipsnio 3 dalimi

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/3017(RSP)]

23 • Peticijų komiteto svarstymai 2020 m.

Pranešimas: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

Pranešimas dėl Peticijų komiteto svarstymų 2020 m.

[2021/2019(INI)]

Peticijų komitetas

113 • ES reagavimas į transporto nepriteklių

Komisijos pareiškimas

[2021/3015(RSP)]

114 • Europos geležinkelių metų rezultatų apibendrinimas

Komisijos pareiškimas

[2021/3016(RSP)]
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