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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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45 À • 2022 m. kovo 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados, įskaitant
naujausius pokyčius, susijusius su karu Ukrainoje ir ES sankcijomis Rusijai bei jų
įgyvendinimu

Europos Vadovų Tarybos, Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2022/2560(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

46 À«««I • Duomenų valdymo aktas

Pranešimas: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos
duomenų valdymo (Duomenų valdymo aktas)

[COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

11 À • Pasaulinis požiūris į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Europos tarptautinio
bendradarbiavimo kintančiame pasaulyje strategija

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Cristian-Silviu Buşoi (O-000013/2022 - B9-0011/22)
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Komisijai
Pasaulinis požiūris į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Europos tarptautinio bendradarbiavimo kintančiame
pasaulyje strategija

[2021/3001(RSP)]

46 À«««I - Duomenų valdymo aktas

Pranešimas: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

[COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

11 À - Pasaulinis požiūris į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Europos tarptautinio bendradarbiavimo
kintančiame pasaulyje strategija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0174/2022

[2021/3001(RSP)]
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64 À - 2021–2027 m. sanglaudos politikos įgyvendinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0173/2022

[2022/2527(RSP)]

(Diskusijos: 07/03/2022)

21 À - Pilietiškumo ugdymo veiksmų įgyvendinimas

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

[2021/2008(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

74 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis. Genetiškai modifikuotos
sojos MON 87769 × MON 89788

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0178/2022

[2022/2566(RSP)]

72 • Putino režimo ir kraštutinių dešiniųjų bei separatistų judėjimų bendradarbiavimas
ir panašumai Europoje

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

[2022/2626(RSP)]

51 • Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Lenkijos ir Vengrijos

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2022/2569(RSP)]

56 • Teisės į prieglobstį ir negrąžinimo principo pažeidimai ES valstybėse narėse

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2022/2588(RSP)]

25 À« • Šengeno vertinimo mechanizmas

Pranešimas: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl vertinimo ir stebėsenos, kaip
taikoma Šengeno acquis, mechanizmo sukūrimo ir veikimo, kuriuo panaikinamas
Reglamentas (ES) Nr. 1053/2013

[COM(2021)0278 - C9-0349/2021 - 2021/0140(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)
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69 À • Žmogaus teisių padėtis Šiaurės Korėjoje, įskaitant religinių mažumų
persekiojimą

Bendra rezoliucija B9-0183/2022, B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022,
B9-0194/2022, B9-0195/2022, B9-0196/2022

[2022/2620(RSP)]

70 À • Teisinės valstybės ir žmogaus teisių padėtis Gvatemalos Respublikoje

B9-0179/2022, B9-0180/2022, Bendra rezoliucija B9-0182/2022, B9-0182/2022,
B9-0187/2022, B9-0190/2022, B9-0191/2022

[2022/2621(RSP)]

71 À • Didėjančios represijos Rusijoje, įskaitant Aleksejaus Navalno atvejį

Bendra rezoliucija B9-0181/2022, B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022,
B9-0188/2022, B9-0192/2022, B9-0214/2022

[2022/2622(RSP)]

40 • Paaiškinimai dėl balsavimo


	2022 m. balandžio 6 d., trečiadienis
	09.00 - 12.00     PRIORITETINĖS DISKUSIJOS
	12.00 - 13.50     Diskusijos
	14.00 - 15.00     BALSAVIMAS
	15.00 - 22.00     Diskusijos
	Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)



