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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
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2015 m. sausio 12 d., pirmadienis 1

17.00 - 19.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 1

2015 m. sausio 13 d., antradienis 2

09.00 - 12.20 2

Osvencimo koncentracijos stovyklos 70-osios išvadavimo metinės - Pirmininko pareiškimas 2

Italijos pirmininkavimo ES Tarybai rezultatų apžvalga - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 2

Valstybių narių galimybė riboti ar drausti GMO auginimą  - Rekomendacija antrajam svarstymui:
Frédérique Ries (A8-0038/2014) 2

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 2

Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės
susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija  - Rekomendacija: João Ferreira
(A8-0061/2014) 2

ES ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl žvejybos laivų veiklos galimybių Majoto vandenyse  -
Rekomendacija: Alain Cadec (A8-0055/2014) 2

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp Europos Bendrijų ir Tuniso Respublikos protokolo
sudarymas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą  -
Rekomendacija: Elmar Brok (A8-0049/2014) 3

Prašymas konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl 2011 m. baltosios knygos
dėl transporto: tvaraus judumo apžvalga ir pažanga įgyendinimo 3

Valstybių narių galimybė riboti ar drausti GMO auginimą  - Rekomendacija antrajam svarstymui:
Frédérique Ries (A8-0038/2014) 3

Žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatos  -
Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0057/2014) 3

15.00 - 23.00 3

Europos Vadovų Tarybos išvados (2014 m. gruodžio 18-19 d.) - Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos
pareiškimai 3

Padėtis Libijoje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas 3

Neseniai nustatyti prekybos žmonėmis atvejai Viduržemio jūroje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

Moterys įmonių valdybose - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

Europos kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija priemonės - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

Advokatų sekimas ES - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 4

2015 m. sausio 14 d., trečiadienis 5

09.00 - 11.50 5

ES Tarybai pirmininkausiančios Latvijos veiklos programa - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 5

15.00 - 23.00 5

Pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos ir bendros saugumo ir gynybos politikos aspektai ir
esminiai pasirinkimai ( ES sutarties 36 straipsnis) - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir
saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 5

Neseniai vykę žiaurumo atvejai Šiaurės Nigerijoje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir
saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 5
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Padėtis Ukrainoje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas 5

Europos vystymosi metų atidarymas - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 5

Padėtis Egipte - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas 5

Dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejis - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 5

2015 m. sausio 15 d., ketvirtadienis 6

09.00 - 11.50 6

2013 m. Europos ombudsmeno veiklos ataskaita  - Pranešimas: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014) 6

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis) 6

Rusija, ypač Aleksejaus Navalno atvejis 6

Pakistanas, ypač padėtis, susiklosčiusi po išpuolio Pešavaro mokykloje 6

Kirgizija: įstatymas dėl homoseksualumo propagandos 6

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 6

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės
principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) 6

2013 m. Europos ombudsmeno veiklos ataskaita  - Pranešimas: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014) 6

Padėtis Libijoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 6

Padėtis Ukrainoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 7

Padėtis Egipte - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 7

Dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejis - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 7

2015 m. Komisijos darbo programa - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 7

Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir
sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 7

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 9

Pateikimo terminai 11



2015 m. sausio 12 d., pirmadienis

 

 

17.00 - 19.00     
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17.00 - 19.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

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



2015 m. sausio 13 d., antradienis

 

 

09.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 12.20 Diskusijos

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

63 • Osvencimo koncentracijos stovyklos 70-osios išvadavimo metinės

Pirmininko pareiškimas

[2014/3015(RSP)]

17 • Italijos pirmininkavimo ES Tarybai rezultatų apžvalga

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2014/2855(RSP)]

20 À«««II • Valstybių narių galimybė riboti ar drausti GMO auginimą

Rekomendacija antrajam svarstymui: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos,
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiamos
Direktyvos 2001/18/EB nuostatos, kiek tai susiję su valstybių narių galimybe savo
teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą

[2010/0208(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

10 ««« - Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus
partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija

Rekomendacija: João Ferreira (A8-0061/2014)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir
Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos
galimybės ir finansinė kompensacija, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

[2014/0115(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

11 ««« - ES ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl žvejybos laivų veiklos galimybių Majoto vandenyse

Rekomendacija: Alain Cadec (A8-0055/2014)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo dėl
žvejybos laivų, plaukiojančių su Seišelių vėliava, veiklos galimybių ir jūrų biologinių išteklių naudojimo
Europos Sąjungos jurisdikcijai priklausančiuose Majoto vandenyse, sudarymo Europos Sąjungos vardu
projekto

[2014/0079(NLE)]

Žuvininkystės komitetas



 

15.00 - 23.00     
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26 ««« - Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp Europos Bendrijų ir Tuniso Respublikos
protokolo sudarymas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos
Sąjungą

Rekomendacija: Elmar Brok (A8-0049/2014)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo,
steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją, protokolo sudarymo
Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos
įstojimą į Europos Sąjungą projekto

[2009/0174(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

81 • Prašymas konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl 2011 m. baltosios
knygos dėl transporto: tvaraus judumo apžvalga ir pažanga įgyendinimo

Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnis

20 À«««II - Valstybių narių galimybė riboti ar drausti GMO auginimą

Rekomendacija antrajam svarstymui: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

[2010/0208(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

12 À«««I - Žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatos

Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2011
m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos
BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų

[2014/0213(COD)]

Žuvininkystės komitetas

18 • Europos Vadovų Tarybos išvados (2014 m. gruodžio 18-19 d.)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2014/2854(RSP)]

67 À • Padėtis Libijoje

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

[2014/3018(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

74 • Neseniai nustatyti prekybos žmonėmis atvejai Viduržemio jūroje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2015/2507(RSP)]

76 • Moterys įmonių valdybose

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2015/2509(RSP)]

77 • Europos kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija priemonės

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2015/2510(RSP)]
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78 • Advokatų sekimas ES

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2015/2511(RSP)]



2015 m. sausio 14 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

15.00 - 23.00     
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09.00 - 11.50 Diskusijos

15.00 - 23.00 Diskusijos

16 • ES Tarybai pirmininkausiančios Latvijos veiklos programa

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2014/2856(RSP)]

52 • Pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos ir bendros saugumo ir gynybos
politikos aspektai ir esminiai pasirinkimai ( ES sutarties 36 straipsnis)

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

[2014/2813(RSP)]

86 À • Neseniai vykę žiaurumo atvejai Šiaurės Nigerijoje

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

[2015/2520(RSP)]

Balsavimas bus surengtas vasario mėnesį

57 À • Padėtis Ukrainoje

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

[2014/2965(RSP)]

75 • Europos vystymosi metų atidarymas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2015/2508(RSP)]

68 À • Padėtis Egipte

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

[2014/3017(RSP)]

79 À • Dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejis

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

[2015/2512(RSP)]



2015 m. sausio 15 d., ketvirtadienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (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

22 À • 2013 m. Europos ombudsmeno veiklos ataskaita

Pranešimas: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

Pranešimas dėl 2013 m. Europos ombudsmeno metinės veiklos ataskaitos

[2014/2159(INI)]

Peticijų komitetas

Dalyvauja Europos ombudsmenė Emily O'Reilly

70 À • Rusija, ypač Aleksejaus Navalno atvejis

Bendra rezoliucija B8-0046/2015, B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015,
B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015, B8-0059/2015

[2015/2503(RSP)]

83 À • Pakistanas, ypač padėtis, susiklosčiusi po išpuolio Pešavaro mokykloje

Bendra rezoliucija B8-0050/2015, B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015,
B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015, B8-0062/2015

[2015/2514(RSP)]

72 À • Kirgizija: įstatymas dėl homoseksualumo propagandos

Bendra rezoliucija B8-0054/2015, B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015,
B8-0063/2015, B8-0064/2015, B8-0065/2015

[2015/2505(RSP)]

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

22 À - 2013 m. Europos ombudsmeno veiklos ataskaita

Pranešimas: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

[2014/2159(INI)]

Peticijų komitetas

67 À - Padėtis Libijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015,
B8-0031/2015, B8-0032/2015, B8-0033/2015

[2014/3018(RSP)]
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57 À - Padėtis Ukrainoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015,
B8-0025/2015, B8-0027/2015, B8-0029/2015

[2014/2965(RSP)]

68 À - Padėtis Egipte

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Bendra rezoliucija B8-0012/2015, B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015,
B8-0024/2015, B8-0026/2015, B8-0028/2015

[2014/3017(RSP)]

79 À - Dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Bendra rezoliucija B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015,
B8-0016/2015, B8-0017/2015

[2015/2512(RSP)]

58 À - 2015 m. Komisijos darbo programa

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0001/2015, B8-0001/2015, B8-0007/2015, B8-0034/2015, B8-0035/2015,
B8-0037/2015, B8-0038/2015, B8-0039/2015

[2014/2829(RSP)]

(Diskusijos: 16/12/2014)

59 À - Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir
sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0036/2015, B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015,
B8-0043/2015, B8-0044/2015, B8-0045/2015

[2014/3011(RSP)]

(Diskusijos: 17/12/2014)



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 

Pateikimo terminai
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

 
 

2015 m. sausio 13 d., antradienis

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 23.00

 

 

2015 m. sausio 14 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00
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Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Pranešėjas :6'

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“ (2 x 5') :10'

Europos Vadovų Taryba (kartu su atsakymais) :15'

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

:10'

Taryba (kartu su atsakymais) :40'

Komisija (kartu su atsakymais) :55'

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“ (6 x 5') :30'

Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

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'

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

:50'

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Parlamento nariai :255'

PPE : 71' 30, S&D : 63', ECR : 24' 30, ALDE : 23' 30, GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 17' 30, NI
: 18' 30

Procedūra „prašau žodžio“ (6 x 5') :30'
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546.150/OJ 546.150/OJ

Ombudsmenas :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Pranešėjas :6'

Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius (135 straipsnis) :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
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546.150/OJ 546.150/OJ

20 À • Valstybių narių galimybė riboti ar drausti GMO auginimą  - Rekomendacija antrajam svarstymui:
Frédérique Ries (A8-0038/2014)

- Pakeitimai; atmetimas sausio 7 d., trečiadienis, 12.00 val.

12 À • Žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatos  -
Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

- Pakeitimai sausio 7 d., trečiadienis, 12.00 val.

67 À • Padėtis Libijoje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 12 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 14 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 14 d., trečiadienis, 19.00 val.

86 À • Neseniai vykę žiaurumo atvejai Šiaurės Nigerijoje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir
saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų vasario 4 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų vasario 9 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai vasario 9 d., pirmadienis, 20.00 val.

57 À • Padėtis Ukrainoje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 12 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 14 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 14 d., trečiadienis, 19.00 val.

68 À • Padėtis Egipte - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 12 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 14 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 14 d., trečiadienis, 19.00 val.

79 À • Dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejis - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 12 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 13 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 13 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 14 d., trečiadienis, 16.00 val.
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546.150/OJ 546.150/OJ

22 À • 2013 m. Europos ombudsmeno veiklos ataskaita  - Pranešimas: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

- Pakeitimai sausio 7 d., trečiadienis, 12.00 val.

70 À • Rusija, ypač Aleksejaus Navalno atvejis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) sausio 12 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

sausio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

sausio 14 d., trečiadienis, 14.00 val.

83 À • Pakistanas, ypač padėtis, susiklosčiusi po išpuolio Pešavaro mokykloje

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) sausio 12 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

sausio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

sausio 14 d., trečiadienis, 14.00 val.

72 À • Kirgizija: įstatymas dėl homoseksualumo propagandos

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) sausio 12 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

sausio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

sausio 14 d., trečiadienis, 14.00 val.

58 À • 2015 m. Komisijos darbo programa - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 12 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 14 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 14 d., trečiadienis, 19.00 val.

59 À • Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir
sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 12 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 14 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 14 d., trečiadienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti antradienį sausio 9 d., penktadienis, 12.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį sausio 12 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį sausio 13 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)

sausio 14 d., trečiadienis, 19.00 val.
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