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Procedūrų paaiškinimai
 

Jei Parlamentas nenusprendžia kitaip, plenariniame posėdyje svarstomi tekstai teikiami balsuoti šia tvarka:
 

À = Pateikimo terminai    ´ = ??5020??    6 = ??5022??

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



Turinys

Turinys

542.136/OJ 542.136/OJ

2014 m. lapkričio 24 d., pirmadienis 1

17.00 - 23.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija 1

ES ir visuotinė vystymosi programa po 2015 m.  - Pranešimas: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014) 1

Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000082/2014 - B8-0042/2014) 1

Dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolė - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000081/2014 -
B8-0040/2014) 1

Komisijos poveikio vertinimo gairės - Komisijos pareiškimas 1

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 1

2014 m. lapkričio 25 d., antradienis 2

09.00 - 11.00 2

Balsavimas dėl prašymo pradėti procedūrą skubos tvarka (Darbo tvarkos taisyklių 154 straipsnis) 2

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr.
1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių
sistemos   - Pranešimas: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 2

Strategijos „ES 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu
(O-000076/2014 - B8-0035/2014)  (O-000077/2014 - B8-0036/2014) 2

11.15 - 12.00 Iškilmingas posėdis 2

Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus kalba 2

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 2

Protokolas dėl su geležinkelių riedmenimis susijusių dalykų  - Rekomendacija: Heidi Hautala
(A8-0030/2014) 2

Hagos konvencija dėl susitarimų dėl teismingumo patvirtinimo  - Rekomendacija: Pavel Svoboda
(A8-0034/2014) 3

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/008
FI/STX Rauma“  - Pranešimas: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014) 3

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/005
FR/GAD“  - Pranešimas: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014) 3

Teisingumo Teismo nuomonė dėl Europos Sąjungos ir Kanados susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio
duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Kanados sienos apsaugos tarnybai suderinamumo su
Sutartimis - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 3

ES ir visuotinė vystymosi programa po 2015 m.  - Pranešimas: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014) 3

Strategijos „ES 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 3

15.00 - 23.00 4

2015 m. biudžetas. Taikinimo komiteto rezultatai 4

Kova su smurtu prieš moteris - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000080/2014 - B8-0039/2014) 4

Padėtis Viduržemio jūros regione praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių - Klausimai, į kuriuos
atsakoma žodžiu (O-000078/2014 - B8-0037/2014)  (O-000079/2014 - B8-0038/2014) 4

Išsiuntimas supaprastinta tvarka ir siūlomas neatidėliotino gražinimo įteisinimas Ispanijoje - Klausimas, į
kurį atsakoma žodžiu (O-000085/2014 - B8-0043/2014) 4

2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000075/2014 - B8-0034/2014) 4

Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos įgyvendinimas - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000074/2014 - B8-0033/2014) 4



Turinys

542.136/OJ 542.136/OJ

Bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis vertinimas - Komisijos pareiškimas 5

Bendros diskusijos - Europos Centrinis Bankas 5

Europos Centrinio Banko teisės taikyti sankcijas  - Pranešimas: Kay Swinburne (A8-0028/2014) 5

Europos Centrinio Banko renkama statistinė informacija  - Pranešimas: Roberto Gualtieri
(A8-0027/2014) 5

2014 m. lapkričio 26 d., trečiadienis 6

09.00 - 11.50 6

Komisijos darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų skatinimo priemonių rinkinys - Komisijos
pirmininko pareiškimas 6

2014 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. gruodžio 1–12 d.) - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 6

12.00 - 12.30 6

2014 m. Sacharovo premija 6

12.30 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 6

Europos Centrinio Banko renkama statistinė informacija  - Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014) 6

Europos Centrinio Banko teisės taikyti sankcijas  - Pranešimas: Kay Swinburne (A8-0028/2014) 6

2014 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. gruodžio 1–12 d.) - Pasiūlymai dėl
rezoliucijų 6

15.00 - 23.00 7

Palestinos valstybingumo pripažinimas - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 7

 JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir
saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 7

G20 susitikimo rezultatai - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 7

Bendroji skaitmeninė rinka - Komisijos pareiškimas 7

ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga - Komisijos pareiškimas 7

2014 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis 8

09.00 - 11.50 8

Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000083/2014 -
B8-0041/2014) 8

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų. Trukmė: ne
ilgiau kaip valandą (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) 8

Pakistanas: įstatymai dėl šventvagystės 8

Serbija: karo nusikaltimais kaltinamo V. Šešeljo byla 8

Irakas: moterų grobimas ir netinkamas elgesys su jomis 8

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 8

Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija 8

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės
principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) 8

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/.. dėl laikinos įnašų dalinių įmokų, skirtų Bendros
pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti pereinamuoju laikotarpiu, sistemos 8

Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9

Komisijos poveikio vertinimo gairės - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9

 JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9

Bendroji skaitmeninė rinka - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9

Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 11

Pateikimo terminai 13
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17.00 - 23.00     
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17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

68 • Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

[2014/2197(INS)]

Pasisakys vienas iš autorių, Komisijos atstovas ir po vieną kiekvienos frakcijos atstovą
Bus balsuojama ketvirtadienį

36 À • ES ir visuotinė vystymosi programa po 2015 m.

Pranešimas: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

Pranešimas dėl ES ir visuotinės vystymosi programos po 2015 m.

[2014/2143(INI)]

Vystymosi komitetas

58 À • Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Iskra Mihaylova (O-000082/2014 - B8-0042/2014)
Regioninės plėtros komitetas
Komisijai
Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką

[2014/2946(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

46 • Dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolė

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Bernd Lange (O-000081/2014 - B8-0040/2014)
Tarptautinės prekybos komitetas
Komisijai
Dvejopo naudojimo objektų eksporto kontrolė

[2014/2869(RSP)]

66 À • Komisijos poveikio vertinimo gairės

Komisijos pareiškimas

[2014/2967(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)



2014 m. lapkričio 25 d., antradienis

 

 

09.00 - 11.00     
 

Balsavimas dėl prašymo pradėti procedūrą skubos tvarka (Darbo tvarkos taisyklių

154 straipsnis)

 

11.15 - 12.00     Iškilmingas posėdis

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.00 Diskusijos

11.15 - 12.00 Iškilmingas posėdis

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

77 « - Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas)
Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų
nuosavų išteklių sistemos

Pranešimas: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Biudžeto komitetas

 (dar nepriimta)

10 À • Strategijos „ES 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Tarybai
Strategijos "Europa 2020" užimtumo ir socialiniai aspektai

Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
Strategijos "Europa 2020" užimtumo ir socialiniai aspektai

[2014/2779(RSP)]

28 • Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus kalba

59 ««« - Protokolas dėl su geležinkelių riedmenimis susijusių dalykų

Rekomendacija: Heidi Hautala (A8-0030/2014)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Konvencijos dėl tarptautinių interesų, susijusių su mobiliąja
įranga, Protokolo dėl su geležinkelių riedmenimis susijusių dalykų, priimto Liuksemburge 2007 m. vasario
23 d., patvirtinimo Europos Sąjungos vardu projekto

[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]

Teisės reikalų komitetas
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62 ««« - Hagos konvencija dėl susitarimų dėl teismingumo patvirtinimo

Rekomendacija: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl 2005 m. birželio 30 d. Hagos konvencijos dėl susitarimų dėl
teismingumo patvirtinimo Europos Sąjungos vardu projekto

[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]

Teisės reikalų komitetas

57 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška
„EGF/2014/008 FI/STX Rauma“

Pranešimas: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos
ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir
patikimo finansų valdymo 13 punktą (Suomijos paraiška EGF/2014/008 FI/STX Rauma)

[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]

Biudžeto komitetas

56 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška
„EGF/2014/005  FR/GAD“

Pranešimas: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos
ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir
patikimo finansų valdymo, 13 punktą (Prancūzijos paraiška EGF/2014/005 FR/GAD)

[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]

Biudžeto komitetas

67 - Teisingumo Teismo nuomonė dėl Europos Sąjungos ir Kanados susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo
keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Kanados sienos apsaugos tarnybai
suderinamumo su Sutartimis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0265/2014

[2014/2966(RSP)]

36 À - ES ir visuotinė vystymosi programa po 2015 m.

Pranešimas: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

[2014/2143(INI)]

Vystymosi komitetas

10 À - Strategijos „ES 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0252/2014

[2014/2779(RSP)]
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26 • 2015 m. biudžetas. Taikinimo komiteto rezultatai

40 • Kova su smurtu prieš moteris

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Komisijai
Tolesni veiksmai Europos Parlamentui priėmus teisėkūros pranešimą savo iniciatyva dėl kovos prieš
smurtą prieš moteris

[2014/2916(RSP)]

35 À • Padėtis Viduržemio jūros regione praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Tarybai
Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją

Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją

[2014/2907(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

61 • Išsiuntimas supaprastinta tvarka ir siūlomas neatidėliotino gražinimo įteisinimas
Ispanijoje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija
Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji
Frakcija „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“
Komisijai
Išsiuntimas supaprastinta tvarka ir siūlomas neatidėliotino gražinimo įteisinimas Ispanijoje

[2014/2959(RSP)]

30 • 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
2014-2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa

[2014/2861(RSP)]

29 • Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos įgyvendinimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos įgyvendinimas

[2014/2862(RSP)]



 
Bendros diskusijos - Europos Centrinis Bankas

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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74 • Bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis vertinimas

Komisijos pareiškimas

[2014/2977(RSP)]

19 À« • Europos Centrinio Banko teisės taikyti sankcijas

Pranešimas: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB)
Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

18 « • Europos Centrinio Banko renkama statistinė informacija

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



2014 m. lapkričio 26 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 12.30 Sacharovo premijos įteikimas

12.30 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

76 • Komisijos darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų skatinimo
priemonių rinkinys

Komisijos pirmininko pareiškimas

[2014/2975(RSP)]

Dalyvaus Tarybos atstovas ir EIB pirmininkas
Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

11 À • 2014 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. gruodžio
1–12 d.)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2014/2777(RSP)]

49 • 2014 m. Sacharovo premija

2014 m. Sacharovo premijos įteikimas Dr. Denis Mukwege už jo dedamas pastangas
tūkstančiams moterų ir mergaičių, kurios Kongo Demokratinėje Respublikoje nukentėjo
nuo sukilėlių pajėgų vykdyto seksualinio išnaudojimo, atkurti fizinę ir psichinę sveikatą

18 « - Europos Centrinio Banko renkama statistinė informacija

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

19 À« - Europos Centrinio Banko teisės taikyti sankcijas

Pranešimas: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

11 À - 2014 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. gruodžio 1–12 d.)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]
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64 À • Palestinos valstybingumo pripažinimas

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

[2014/2964(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

44 À •  JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

[2014/2919(RSP)]

72 • G20 susitikimo rezultatai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2014/2968(RSP)]

73 À • Bendroji skaitmeninė rinka

Komisijos pareiškimas

[2014/2973(RSP)]

75 À • ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga

Komisijos pareiškimas

[2014/2976(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje



2014 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų. Trukmė: ne ilgiau kaip valandą (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

20 À • Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Linda McAvan (O-000083/2014 - B8-0041/2014)
Vystymosi komitetas
Komisijai
Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse

[2014/2853(RSP)]

69 À • Pakistanas: įstatymai dėl šventvagystės

Bendra rezoliucija B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014,
B8-0293/2014, B8-0298/2014, B8-0302/2014

[2014/2969(RSP)]

70 À • Serbija: karo nusikaltimais kaltinamo V. Šešeljo byla

Bendra rezoliucija B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014,
B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014

[2014/2970(RSP)]

71 À • Irakas: moterų grobimas ir netinkamas elgesys su jomis

Bendra rezoliucija B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014,
B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014

[2014/2971(RSP)]

68 - Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

B8-0249/2014

[2014/2197(INS)]

9 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės
valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

78 À - Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/.. dėl laikinos įnašų dalinių įmokų, skirtų Bendros
pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti pereinamuoju laikotarpiu, sistemos

B8-0246/2014

[2014/2882(DEA)]



9 92014 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis

542.136/OJ 542.136/OJ

58 À - Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014,
B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014

[2014/2946(RSP)]

66 À - Komisijos poveikio vertinimo gairės

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014,
B8-0315/2014, B8-0316/2014

[2014/2967(RSP)]

44 À -  JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0285/2014

[2014/2919(RSP)]

73 À - Bendroji skaitmeninė rinka

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014

[2014/2973(RSP)]

20 À - Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0253/2014

[2014/2853(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 

Pateikimo terminai
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

 
 

2014 m. lapkričio 24 d., pirmadienis

 

17.00 - 23.00

 

 

2014 m. lapkričio 25 d., antradienis

 

09.00 - 11.00

 

15.00 - 23.00
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542.136/OJ 542.136/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :35'

Pranešėjas :6'

Nuomonės referentas :1'

Klausimų teikėjai (2 x 5') :10'

Kitas autorius :3'

Parlamento nariai :150'

PPE : 41', S&D : 36', ECR : 14' 30, ALDE : 14', GUE/NGL : 11' 30, Verts/ALE : 11', EFDD : 10' 30, NI : 11'
30

Procedūra „prašau žodžio“ (4 x 5') :20'

Taryba (kartu su atsakymais) :5'

Komisija (kartu su atsakymais) :5'

Klausimo teikėjas :5'

Parlamento nariai :75' 30

PPE : 19' 30, S&D : 17', ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 6', NI : 6'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :45'

Biudžeto komiteto pirmininkas :3'

Pranešėjai biudžeto klausimu (3 x 3') :9'

Pranešėjai (2 x 6') :12'

Autoriai (komitetai) (4 x 5') :20'

Autoriai (frakcijos) (5 x 2') :10'

Parlamento nariai :210' 30

PPE : 58' 30, S&D : 51' 30, ECR : 20' 30, ALDE : 19' 30, GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 14' 30,
NI : 15' 30

Procedūra „prašau žodžio“ (8 x 5') :40'



2014 m. lapkričio 26 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

2014 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 11.50
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Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Europos investicijų banko pirmininkas (kartu su atsakymais) :5'

Parlamento nariai :89' 30

PPE : 23' 30, S&D : 21', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, NI : 7'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė
(kartu su atsakymais)

:20'

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Parlamento nariai :269' 30

PPE : 76', S&D : 66' 30, ECR : 26', ALDE : 25', GUE/NGL : 19' 30, Verts/ALE : 19', EFDD : 18', NI : 19' 30

Procedūra „prašau žodžio“ (5 x 5') :25'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Klausimo teikėjas :5'

Pasiūlymų dėl rezoliucijų autoriai :1'

Parlamento nariai :75'

PPE : 19', S&D : 17', ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 6', NI : 6'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Procedūra „prašau žodžio“ (135 straipsnis) (3 x 2') :6'



Pateikimo terminai

 
 

2014 m. lapkričio 24 d., pirmadienis

 

 

2014 m. lapkričio 25 d., antradienis
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36 À • ES ir visuotinė vystymosi programa po 2015 m.  - Pranešimas: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

- lapkričio 19 d., trečiadienis, 12.00 val.

58 À • Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000082/2014 - B8-0042/2014)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 24 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 25 d., antradienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 25 d., antradienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu lapkričio 25 d., antradienis, 19.00 val.

66 À • Komisijos poveikio vertinimo gairės - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 25 d., antradienis, 15.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 26 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 26 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu lapkričio 26 d., trečiadienis, 19.00 val.

10 À • Strategijos „ES 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu
(O-000076/2014 - B8-0035/2014)  (O-000077/2014 - B8-0036/2014)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 20 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 21 d., penktadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 21 d., penktadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu lapkričio 24 d., pirmadienis, 19.00 val.

35 À • Padėtis Viduržemio jūros regione praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių - Klausimai, į kuriuos
atsakoma žodžiu (O-000078/2014 - B8-0037/2014)  (O-000079/2014 - B8-0038/2014)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 10 d., trečiadienis, 12.00

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 15 d., pirmadienis, 19.00

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai gruodžio 15 d., pirmadienis, 20.00

19 À • Europos Centrinio Banko teisės taikyti sankcijas  - Pranešimas: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

- Pakeitimai lapkričio 19 d., trečiadienis, 12.00 val.



2014 m. lapkričio 26 d., trečiadienis
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11 À • 2014 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. gruodžio 1–12 d.) - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 20 d., ketvirtadienis, 18.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 24 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 24 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu lapkričio 25 d., antradienis, 16.00 val.

64 À • Palestinos valstybingumo pripažinimas - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 10 d., trečiadienis, 12.00

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 15 d., pirmadienis, 19.00

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai gruodžio 15 d., pirmadienis, 20.00

44 À •  JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir
saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 24 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 25 d., antradienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 25 d., antradienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu lapkričio 25 d., antradienis, 19.00 val.

73 À • Bendroji skaitmeninė rinka - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 24 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 25 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 25 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu lapkričio 26 d., trečiadienis, 16.00 val.

75 À • ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 10 d., trečiadienis, 12.00

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 15 d., pirmadienis, 19.00

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai gruodžio 15 d., pirmadienis, 20.00

20 À • Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000083/2014 -
B8-0041/2014)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 20 d., ketvirtadienis, 18.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 25 d., antradienis, 10.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 25 d., antradienis, 11.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu lapkričio 25 d., antradienis, 19.00 val.

69 À • Pakistanas: įstatymai dėl šventvagystės

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) lapkričio 24 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

lapkričio 26 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

lapkričio 26 d., trečiadienis, 14.00 val.



Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
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70 À • Serbija: karo nusikaltimais kaltinamo V. Šešeljo byla

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) lapkričio 24 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

lapkričio 26 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

lapkričio 26 d., trečiadienis, 14.00 val.

71 À • Irakas: moterų grobimas ir netinkamas elgesys su jomis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) lapkričio 24 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

lapkričio 26 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

lapkričio 26 d., trečiadienis, 14.00 val.

78 À • Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/.. dėl laikinos įnašų dalinių įmokų, skirtų Bendros
pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti pereinamuoju laikotarpiu, sistemos

- Pakeitimai lapkričio 26 d., trečiadienis, 10.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu lapkričio 26 d., trečiadienis, 16.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti antradienį lapkričio 21 d., penktadienis, 12.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį lapkričio 24 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį lapkričio 25 d., antradienis, 19.00 val.

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių,
demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

lapkričio 26 d., trečiadienis, 19.00 val.
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