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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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66 À • Dėl karo Ukrainoje bėgančių vaikų ir jaunuolių apsauga ES

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2022/2618(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

19 À«««I • Transeuropinė energetikos infrastruktūra

Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES)
Nr. 347/2013

[COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

16 À • 2023 m. biudžeto gairės – III skirsnis

Pranešimas: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

Pranešimas dėl 2023 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija

[2021/2226(BUI)]

Biudžeto komitetas

48 À«««I • Vaistai, tiekiami Jungtinėje Karalystėje, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, taip pat
Kipre, Airijoje ir Maltoje

Pranešimas: Pascal Canfin

[COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

49 À«««I • Tiriamieji vaistai, tiekiami Jungtinėje Karalystėje, kiek tai susiję su Šiaurės Airija,
taip pat Kipre, Airijoje ir Maltoje

Pranešimas: Pascal Canfin

[COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
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68 À«««I • Išankstinio finansavimo iš REACT-EU išteklių padidinimas

Pranešimas:

[COM(2022)0145 - C9-0127/2022 - 2022/0096(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

73 À«««I • Dujų saugyklos

Pranešimas: Cristian-Silviu Buşoi

[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

63 «««I - Griežtesnis vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą principo
taikymas

Pranešimas: Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen (A9-0056/2022)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatant darbo užmokesčio
skaidrumo ir vykdymo užtikrinimo mechanizmus griežčiau taikomas vienodo vyrų ir moterų darbo
užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą principas

[COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Komiteto sprendimas pradėti derybas

44 À«««I - Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo peržiūra

Pranešimas: Cyrus Engerer (A9-0045/2022)

[COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

18 À«««II - Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais

Rekomendacija antrajam svarstymui: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022)

[13531/1/2021 - C9-0014/2022 - 2017/0113(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

10 À - Žvejybos Lamanšo sąsiauryje, Šiaurės jūroje, Airijos jūroje ir Atlanto vandenyne ateitis

Pranešimas: Manuel Pizarro (A9-0042/2022)

[2021/2016(INI)]

Žuvininkystės komitetas

26 À - Vaiko teisių apsauga civilinėse, administracinėse ir šeimos teisės bylose

Pranešimas: Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022)

[2021/2060(INI)]

Teisės reikalų komitetas

19 À«««I - Transeuropinė energetikos infrastruktūra

Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

[COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
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16 À - 2023 m. biudžeto gairės – III skirsnis

Pranešimas: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

[2021/2226(BUI)]

Biudžeto komitetas

52 «««I - Pasėlių aprobavimo ir Bolivijoje užaugintos sėklos lygiavertiškumas

Pranešimas: Veronika Vrecionová (A9-0053/2022)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl taikymo laikotarpio ir
Bolivijoje atliekamo javų sėklinių pasėlių bei aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo
lygiavertiškumo ir Bolivijoje užaugintos javų sėklos bei aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumo
iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB

[COM(2022)0026 - C9-0024/2022 - 2022/0016(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

20 - 2022 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas: 2021–2027 m. daugiametės finansinės
programos patikslinimas

Pranešimas: Karlo Ressler (A9-0051/2022)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2022 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr.
1/2022 projekto, kuriuo į 2022 m. biudžetą įtraukiamas pagal Tarybos reglamento (ES, Euratomas)
2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa, 7 straipsnį atlikto daugiametės
finansinės programos patikslinimo poveikis

[06310/2022 - C9-0052/2022 - 2022/0018(BUD)]

Biudžeto komitetas

62 «««I - Minimalus jūrininkų rengimas (kodifikuota redakcija)

Pranešimas: Manon Aubry (A9-0080/2022)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl minimalaus jūrininkų rengimo
(kodifikuota redakcija)

[COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD)]

Teisės reikalų komitetas

61 - Kovos su vandens tarša, sukelta nitratų, priemonės, įskaitant įvairių nitratų matavimo sistemų
patobulinimus valstybėse narėse

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0176/2022

[2021/3003(RSP)]

Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnis

33 • Klausimų valanda (Komisija). U. Van der Leyen (Komisija). Po dviejų metų:
politinių prioritetų įgyvendinimas

Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnis

34 • Klausimų valanda (Komisijos pirmininkės pavaduotojas/vyriausiasis įgaliotinis
užsienio reikalams ir saugumo politikai). ES saugumo ir gynybos strateginis kelrodis

Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnis
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55 À • Padėtis Afganistane, ypač moterų teisių padėtis

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

[2022/2571(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

58 • ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai (2022 m. balandžio 1 d.)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2022/2590(RSP)]

21 À • Pilietiškumo ugdymo veiksmų įgyvendinimas

Pranešimas: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)

Pranešimas dėl pilietiškumo ugdymo veiksmų įgyvendinimo

[2021/2008(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

35 • Paaiškinimai dėl balsavimo
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