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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



Turinys

Turinys
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2016 m. rugsėjo 12 d., pirmadienis 1

17.00 - 23.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Bendros diskusijos - Energetika 1

Naujo energijos rinkos modelio kūrimas  - Pranešimas: Werner Langen (A8-0214/2016) 1

ES šildymo ir vėsinimo strategija  - Pranešimas: Adam Gierek (A8-0232/2016) 1

Bendros diskusijos - Sanglauda 1

MVĮ konkurencingumo didinimas  - Pranešimas: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 1

Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, skirtos pažangiosios specializacijos
(RIS3) iniciatyvai  - Pranešimas: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 1

Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės  - Pranešimas: Iskra
Mihaylova (A8-0202/2016) 2

ES Alpių regiono strategija  - Pranešimas: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 2

ES patikos fondas Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba  - Pranešimas: Ignazio Corrao
(A8-0221/2016) 2

Trumpas toliau pateikiamo pranešimo pristatymas: 2

Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimas  - Pranešimas:
Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 2

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 2

2016 m. rugsėjo 13 d., antradienis 3

09.00 - 12.20 3

G 20 aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai  - Pranešimas: Pablo Zalba Bidegain,
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 3

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 3

Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, skirtos pažangiosios specializacijos (RIS3)
iniciatyvai  - Pranešimas: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 3

Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės  - Pranešimas: Iskra
Mihaylova (A8-0202/2016) 3

Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai  - Pranešimas: Pablo Zalba Bidegain,
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 3

Prašymas atšaukti Parlamento nario Istváno Ujhelyi (István Ujhelyi) imunitetą  - Pranešimas: Tadeusz
Zwiefka (A8-0229/2016) 3

Prašymas ginti Parlamento nario Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) imunitetą  - Pranešimas: Heidi
Hautala (A8-0230/2016) 3

Prašymas atšaukti Parlamento nario Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą  -
Pranešimas: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 4

ES ir Kinijos susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu  - Rekomendacija: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 4

ES ir Urugvajaus susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu  - Rekomendacija: Pablo Zalba Bidegain
(A8-0241/2016) 4

Audito Rūmų nario skyrimas: Lazaros Stavrou Lazarou  - Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0258/2016) 4

Audito Rūmų nario skyrimas: João Figueiredo  - Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0259/2016) 4

Audito Rūmų nario skyrimas: Leo Brincat  - Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0257/2016) 4

Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo
įgaliojimai)  - Rekomendacija antrajam svarstymui: Bernd Lange (A8-0240/2016) 4

Gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistika   - Pranešimas: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 5

Naujo energijos rinkos modelio kūrimas  - Pranešimas: Werner Langen (A8-0214/2016) 5

ES šildymo ir vėsinimo strategija  - Pranešimas: Adam Gierek (A8-0232/2016) 5
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MVĮ konkurencingumo didinimas  - Pranešimas: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 5

ES Alpių regiono strategija  - Pranešimas: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 5

ES patikos fondas Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba  - Pranešimas: Ignazio Corrao
(A8-0221/2016) 5

Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimas  - Pranešimas: Tatjana
Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 5

15.00 - 24.00 5

Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartijoje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 5

Padėtis Turkijoje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas 6

Padėtis po rinkimų Gabone - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 6

JT aukšto lygio susitikimuas siekiant spręsti didelių pabėgėlių ir migrantų srautų problemą - Sąjungos
vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos
pareiškimas 6

ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis  - Pranešimas: Fabio Massimo Castaldo
(A8-0249/2016) 6

Socialinis dempingas ES  - Pranešimas: Guillaume Balas (A8-0255/2016) 6

Tarybos pozicijos dėl 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas - Tarybos pareiškimas 6

Bendros diskusijos - ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimas 6

ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas  - Rekomendacija: Alexander Graf
Lambsdorff (A8-0242/2016) 6

ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimo parlamentinė kontrolė ir pilietinės visuomenės vykdoma
stebėsena - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000108/2016 - B8-0713/2016) 7

CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai - Klausimai, į kuriuos atsakoma
žodžiu (O-000088/2016 - B8-0711/2016)  (O-000089/2016 - B8-0712/2016) 7

2016 m. rugsėjo 14 d., trečiadienis 8

09.00 - 11.50 PRIORITETINĖS DISKUSIJOS 8

Sąjungos padėtis - Komisijos pirmininko pareiškimas 8

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

ES ir Šveicarijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo protokolas (Kroatijos įstojimas)  - Rekomendacija:
Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016) 8

Trišalis socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais  -
Rekomendacija: Csaba Sógor (A8-0252/2016) 8

Vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai  - Rekomendacija antrajam svarstymui: Ivo Belet
(A8-0256/2016) 8

ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas  - Rekomendacija: Alexander Graf
Lambsdorff (A8-0242/2016) 8

Susitarimas dėl Konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 8

Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartijoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9

ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis  - Pranešimas: Fabio Massimo Castaldo
(A8-0249/2016) 9

Socialinis dempingas ES  - Pranešimas: Guillaume Balas (A8-0255/2016) 9

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių
produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų 9

15.00 - 24.00 9

Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir
„Alstom“ atvejus - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 9

Sprendimas dėl valstybės pagalbos bendrovei „Apple“ - Komisijos pareiškimas 9
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Europos kelionės dokumentas, naudojamas grąžinant nelegaliai gyvenančius trečiųjų šalių piliečius  -
Pranešimas: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 9

Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui  - Pranešimas: Ska Keller
(A8-0236/2016) 9

Valstybių narių užimtumo politikos gairės  - Pranešimas: Laura Agea (A8-0247/2016) 10

Pašto paslaugų direktyvos taikymas  - Pranešimas: Markus Ferber (A8-0254/2016) 10

Bendros diskusijos - Mažosios ir vidutinės įmonės 10

MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje  -
Pranešimas: Othmar Karas (A8-0222/2016) 10

Kaip kuo geriau pasinaudoti MVĮ darbo vietų kūrimo galimybėmis?  - Pranešimas: Zdzisław
Krasnodębski (A8-0248/2016) 10

Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos
sąrašą  - Pranešimas: Petr Ježek (A8-0238/2016) 10

2016 m. rugsėjo 15 d., ketvirtadienis 11

08.00 - 11.50 11

Minimalių pajamų sistemos ES - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000087/2016 - B8-0710/2016) 11

Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymas  - Pranešimas: Renate Weber (A8-0225/2016) 11

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla, poveikis ir pridėtinė vertė  -
Pranešimas: Marian Harkin (A8-0227/2016) 11

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis) 11

Filipinai 11

Somalis 11

Zimbabvė 12

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 12

Europos Komisijos nario skyrimas. Julian King (UK) 12

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės
principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) 12

Europos kelionės dokumentas, naudojamas grąžinant nelegaliai gyvenančius trečiųjų šalių piliečius  -
Pranešimas: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 12

Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos
sąrašą  - Pranešimas: Petr Ježek (A8-0238/2016) 12

Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui  - Pranešimas: Ska Keller
(A8-0236/2016) 12

Valstybių narių užimtumo politikos gairės  - Pranešimas: Laura Agea (A8-0247/2016) 12

CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 12

Pašto paslaugų direktyvos taikymas  - Pranešimas: Markus Ferber (A8-0254/2016) 12

MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje  -
Pranešimas: Othmar Karas (A8-0222/2016) 12

Kaip kuo geriau pasinaudoti MVĮ darbo vietų kūrimo galimybėmis?  - Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski
(A8-0248/2016) 13

Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymas  - Pranešimas: Renate Weber (A8-0225/2016) 13

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla, poveikis ir pridėtinė vertė  -
Pranešimas: Marian Harkin (A8-0227/2016) 13

15.00 - 17.00 13

Susitarimai dėl varžybų baigties - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000102/2016 - B8-0714/2016) 13

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 15
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Pateikimo terminai 17



2016 m. rugsėjo 12 d., pirmadienis

 

 

17.00 - 23.00     

 
Bendros diskusijos - Energetika

 
Bendrų diskusijų pabaiga
 
Bendros diskusijos - Sanglauda

1 12016 m. rugsėjo 12 d., pirmadienis
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17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

59 À • Naujo energijos rinkos modelio kūrimas

Pranešimas: Werner Langen (A8-0214/2016)

Pranešimas dėl naujo energijos rinkos modelio kūrimo

[2015/2322(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

41 À • ES šildymo ir vėsinimo strategija

Pranešimas: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Pranešimas dėl ES šildymo ir vėsinimo strategijos

[2016/2058(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

77 À • MVĮ konkurencingumo didinimas

Pranešimas: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Pranešimas dėl Bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 3 dalyje nurodyto teminio
tikslo didinti MVĮ konkurencingumą įgyvendinimo

[2015/2282(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

78 • Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, skirtos
pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai

Pranešimas: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijų, skirtų
pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai

[2015/2278(INI)]

Regioninės plėtros komitetas



 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

Trumpas toliau pateikiamo pranešimo pristatymas:
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79 • Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos
priemonės

Pranešimas: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Pranešimas „Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir
novatoriškos priemonės“

[2015/2280(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

30 À • ES Alpių regiono strategija

Pranešimas: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Pranešimas dėl ES Alpių regiono strategijos

[2015/2324(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

63 À • ES patikos fondas Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba

Pranešimas: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Pranešimas dėl ES patikos fondo Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba

[2015/2341(INI)]

Vystymosi komitetas

92 À • Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų
kūrimas

Pranešimas: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

Pranešimas dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos
sąlygų kūrimo

[2016/2017(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

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



2016 m. rugsėjo 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 - 24.00 Diskusijos

71 • G 20 aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2016/2769(RSP)]

72 • Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai

Pranešimas: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

Preliminarus pranešimas dėl išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimų

[2016/2090(INI)]

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas

78 - Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, skirtos pažangiosios specializacijos
(RIS3) iniciatyvai

Pranešimas: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

[2015/2278(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

79 - Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės

Pranešimas: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

[2015/2280(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

72 - Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai

Pranešimas: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

[2016/2090(INI)]

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas

96 - Prašymas atšaukti Parlamento nario Istváno Ujhelyi (István Ujhelyi) imunitetą

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti atšaukti Istváno Ujhelyiaus (István Ujhelyi) imunitetą

[2015/2237(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

97 - Prašymas ginti Parlamento nario Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) imunitetą

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

Pranešimas dėl prašymo ginti Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) privilegijas ir imunitetus

[2016/2015(IMM)]

Teisės reikalų komitetas
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98 - Prašymas atšaukti Parlamento nario Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą

Pranešimas: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą

[2016/2083(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

66 ««« - ES ir Kinijos susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu

Rekomendacija: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos
susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT)
XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos įsipareigojimų
sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo

[2015/0298(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

93 ««« - ES ir Urugvajaus susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu

Rekomendacija: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Urugvajaus Rytų
Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos
(GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai
stojant į Europos Sąjungą sudarymo

[2016/0058(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

82 - Audito Rūmų nario skyrimas: Lazaros Stavrou Lazarou

Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

dėl siūlymo skirti Lazarosą Stavrou Lazarou (Lazaros Stavrou Lazarou) Audito Rūmų nariu

[2016/0807(NLE)]

Biudžeto kontrolės komitetas

95 - Audito Rūmų nario skyrimas: João Figueiredo

Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

Pranešimas dėl João Alexandre Tavareso Gonçalveso de Figueiredo skyrimo Audito Rūmų nariu

[2016/0809(NLE)]

Biudžeto kontrolės komitetas

91 - Audito Rūmų nario skyrimas: Leo Brincat

Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Leo Brincatą Audito Rūmų nariu

[2016/0806(NLE)]

Biudžeto kontrolės komitetas

86 À«««II - Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo
įgaliojimai)

Rekomendacija antrajam svarstymui: Bernd Lange (A8-0240/2016)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl
Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos, susijusios su
deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai

[2013/0279(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas



 

15.00 - 24.00     

5 52016 m. rugsėjo 13 d., antradienis

587.335/OJ 587.335/OJ

88 À«««I - Gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistika

Pranešimas: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos gamtinių dujų ir
elektros energijos kainų statistikos, kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2008/92/EB dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams
pramonės vartotojams skaidrumą

[2015/0239(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

59 À - Naujo energijos rinkos modelio kūrimas

Pranešimas: Werner Langen (A8-0214/2016)

[2015/2322(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

41 À - ES šildymo ir vėsinimo strategija

Pranešimas: Adam Gierek (A8-0232/2016)

[2016/2058(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

77 À - MVĮ konkurencingumo didinimas

Pranešimas: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

[2015/2282(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

30 À - ES Alpių regiono strategija

Pranešimas: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

[2015/2324(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

63 À - ES patikos fondas Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba

Pranešimas: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

[2015/2341(INI)]

Vystymosi komitetas

92 À - Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimas

Pranešimas: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

[2016/2017(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

94 À • Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2016/2774(RSP)]

Po to pasisakys frakcijų atstovai



 
Bendros diskusijos - ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimas

6 62016 m. rugsėjo 13 d., antradienis

587.335/OJ 587.335/OJ

104 • Padėtis Turkijoje

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

[2016/2876(RSP)]

105 • Padėtis po rinkimų Gabone

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

[2016/2877(RSP)]

106 • JT aukšto lygio susitikimuas siekiant spręsti didelių pabėgėlių ir migrantų srautų
problemą

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

[2016/2878(RSP)]

26 À • ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis

Pranešimas: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

Pranešimas dėl ES santykių su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis

[2015/2273(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

52 À • Socialinis dempingas ES

Pranešimas: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

Pranešimas dėl socialinio dempingo Europos Sąjungoje

[2015/2255(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

69 • Tarybos pozicijos dėl 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas

Tarybos pareiškimas

[2016/2768(RSP)]

32 ««« • ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas

Rekomendacija: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių
ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo Europos
Sąjungos vardu projekto

[2016/0005(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas



 
Bendrų diskusijų pabaiga

7 72016 m. rugsėjo 13 d., antradienis

587.335/OJ 587.335/OJ

99 • ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimo parlamentinė kontrolė ir
pilietinės visuomenės vykdoma stebėsena

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Bernd Lange, Alexander Graf Lambsdorff (O-000108/2016 - B8-0713/2016)
Tarptautinės prekybos komitetas
Komisijai
ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) parlamentinė priežiūra ir
pilietinės visuomenės vykdoma šio susitarimo stebėsena

[2016/2855(RSP)]

100 À • CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco
Affronte (O-000088/2016 - B8-0711/2016)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Tarybai
Johanesburge (Pietų Afrika) vyksiančiam CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti
pagrindiniai tikslai

Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco
Affronte (O-000089/2016 - B8-0712/2016)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Johanesburge (Pietų Afrika) vyksiančiam CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti
pagrindiniai tikslai

[2016/2664(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį



2016 m. rugsėjo 14 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 11.50     PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

8 82016 m. rugsėjo 14 d., trečiadienis

587.335/OJ 587.335/OJ

09.00 - 11.50 PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 24.00 Diskusijos

58 • Sąjungos padėtis

Komisijos pirmininko pareiškimas

[2016/2734(RSP)]

64 ««« - ES ir Šveicarijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo protokolas (Kroatijos įstojimas)

Rekomendacija: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos
Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolo dėl Susitariančiosios šalies statuso
suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai sudarymo projekto

[2013/0321(NLE)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

90 ««« - Trišalis socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais

Rekomendacija: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl trišalio socialinių reikalų aukščiausiojo
lygio susitikimo ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais

[2013/0361(APP)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

84 À«««II - Vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai

Rekomendacija antrajam svarstymui: Ivo Belet (A8-0256/2016)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai
reikalavimai, iš dalies keičiama Direktyva 2009/100/EB ir panaikinama Direktyva 2006/87/EB

[2013/0302(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

32 ««« - ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas

Rekomendacija: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

[2016/0005(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

83 À - Susitarimas dėl Konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0976/2016

[2016/2794(RSP)]

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 101 straipsnio 3 dalį



 

15.00 - 24.00     

9 92016 m. rugsėjo 14 d., trečiadienis

587.335/OJ 587.335/OJ

94 À - Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016

[2016/2774(RSP)]

26 À - ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis

Pranešimas: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

[2015/2273(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

52 À - Socialinis dempingas ES

Pranešimas: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

[2015/2255(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

102 À - Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų
investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų

B8-0974/2016

[2016/2816(DEA)]

111 À • Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto
bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2016/2891(RSP)]

Balsavimas vyks pes spalio mėn. I sesiją

107 • Sprendimas dėl valstybės pagalbos bendrovei „Apple“

Komisijos pareiškimas

[2016/2879(RSP)]

39 À«««I • Europos kelionės dokumentas, naudojamas grąžinant nelegaliai gyvenančius trečiųjų
šalių piliečius

Pranešimas: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos
kelionės dokumento neteisėtai ES esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti

[COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

36 À« • Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui

Pranešimas: Ska Keller (A8-0236/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m.
rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui
nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje

[COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



 
Bendros diskusijos - Mažosios ir vidutinės įmonės 

 
Bendrų diskusijų pabaiga

10 102016 m. rugsėjo 14 d., trečiadienis

587.335/OJ 587.335/OJ

27 À« • Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Pranešimas: Laura Agea (A8-0247/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos
gairių

[COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

31 À • Pašto paslaugų direktyvos taikymas

Pranešimas: Markus Ferber (A8-0254/2016)

Pranešimas dėl Pašto paslaugų direktyvos taikymo

[2016/2010(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas

35 À • MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas
kapitalo rinkų sąjungoje

Pranešimas: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Pranešimas dėl MVĮ galimybių gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės
didinimo kapitalo rinkų sąjungoje

[2016/2032(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

13 À • Kaip kuo geriau pasinaudoti MVĮ darbo vietų kūrimo galimybėmis?

Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Pranešimas „Kaip kuo geriau pasinaudoti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbo
vietų kūrimo galimybėmis“

[2015/2320(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

103 À«««I • Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba
įtraukiami į prekybos sąrašą

Pranešimas: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto,
kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į
prekybos sąrašą

[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



2016 m. rugsėjo 15 d., ketvirtadienis

 

 

08.00 - 11.50     

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

11 112016 m. rugsėjo 15 d., ketvirtadienis

587.335/OJ 587.335/OJ

08.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 17.00 Diskusijos

89 • Minimalių pajamų sistemos ES

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Thomas Händel (O-000087/2016 - B8-0710/2016)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
Minimalių pajamų sistemos Europos Sąjungoje

[2016/2676(RSP)]

14 À • Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymas

Pranešimas: Renate Weber (A8-0225/2016)

Pranešimas dėl 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios
vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (Lygių galimybių
užimtumo srityje direktyva), taikymo

[2015/2116(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

15 À • Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla,
poveikis ir pridėtinė vertė

Pranešimas: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Pranešimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m.
veiklos, poveikio ir pridėtinės vertės

[2015/2284(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

108 À • Filipinai

Bendra rezoliucija B8-0990/2016, B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016,
B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016

[2016/2880(RSP)]

109 À • Somalis

Bendra rezoliucija B8-0989/2016, B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016,
B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016

[2016/2881(RSP)]



 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

12 122016 m. rugsėjo 15 d., ketvirtadienis

587.335/OJ 587.335/OJ

110 À • Zimbabvė

Bendra rezoliucija B8-0995/2016, B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016,
B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016

[2016/2882(RSP)]

113 • Europos Komisijos nario skyrimas. Julian King (UK)

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

39 À«««I - Europos kelionės dokumentas, naudojamas grąžinant nelegaliai gyvenančius trečiųjų šalių piliečius

Pranešimas: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

[COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

103 À«««I - Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į
prekybos sąrašą

Pranešimas: Petr Ježek (A8-0238/2016)

[COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

36 À« - Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui

Pranešimas: Ska Keller (A8-0236/2016)

[COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

27 À« - Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Pranešimas: Laura Agea (A8-0247/2016)

[COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

100 À - CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0987/2016

[2016/2664(RSP)]

31 À - Pašto paslaugų direktyvos taikymas

Pranešimas: Markus Ferber (A8-0254/2016)

[2016/2010(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas

35 À - MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje

Pranešimas: Othmar Karas (A8-0222/2016)

[2016/2032(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



 

15.00 - 17.00     

13 132016 m. rugsėjo 15 d., ketvirtadienis

587.335/OJ 587.335/OJ

13 À - Kaip kuo geriau pasinaudoti MVĮ darbo vietų kūrimo galimybėmis?

Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

[2015/2320(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

14 À - Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymas

Pranešimas: Renate Weber (A8-0225/2016)

[2015/2116(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

15 À - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla, poveikis ir pridėtinė
vertė

Pranešimas: Marian Harkin (A8-0227/2016)

[2015/2284(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

112 • Susitarimai dėl varžybų baigties

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Silvia Costa (O-000102/2016 - B8-0714/2016)
Kultūros ir švietimo komitetas
Komisijai
Susitarimai dėl varžybų baigties

[2016/2873(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 

Pateikimo terminai

14 14

587.335/OJ 587.335/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

 
 

2016 m. rugsėjo 12 d., pirmadienis

 

17.00 - 23.00

 

 

2016 m. rugsėjo 13 d., antradienis

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 24.00

 

15 15Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

587.335/OJ 587.335/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Pranešėjai (7 x 6') :42'

Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 2 dalis) (2 x 4') :8'

Nuomonės referentai (6 x 1') :6'

Parlamento nariai :119' 30

PPE : 31', S&D : 27' 30, ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7' 30, NI
: 4'

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

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Pranešėjai (2 x 6') :12'

Parlamento nariai :105' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7' 30, ENF : 6' 30, NI
: 4'

Procedūra „prašau žodžio“ (2 x 5') :10'

Taryba (kartu su atsakymais) :25'

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

:35'

Komisija (kartu su atsakymais) :35'

Pranešėjai (3 x 6') :18'

Nuomonės referentas (3 x 1') :3'

Biudžeto komiteto pirmininkas :3'

Pranešėjai biudžeto klausimu (2 x 3') :6'

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

Parlamento nariai :225' 30

PPE : 61' 30, S&D : 54', ECR : 22' 30, ALDE : 21' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12' 30, NI : 6' 30

Procedūra „prašau žodžio“ (7 x 5') :35'



2016 m. rugsėjo 14 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 24.00

 

 

2016 m. rugsėjo 15 d., ketvirtadienis

 

08.00 - 11.50

 

15.00 - 17.00

 

16 16Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

587.335/OJ 587.335/OJ

Taryba (kartu su atsakymais) :5'

Komisijos pirmininkas (kartu su atsakymais) :40'

Parlamento nariai :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5',
NI : 3'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :55'

Pranešėjai (7 x 6') :42'

Nuomonės referentai (8 x 1') :8'

Parlamento nariai :255' 30

PPE : 70', S&D : 61' 30, ECR : 25' 30, ALDE : 24', GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16' 30, ENF :
14' 30, NI : 7'

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

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Pranešėjai (2 x 6') :12'

Nuomonės referentai (7 x 1') :7'

Autorius (komitetas) :5'

Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius (135 straipsnis) :1'

Parlamento nariai :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5',
NI : 3'

Procedūra „prašau žodžio“ (3 x 5') :15'

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

Komisija (kartu su atsakymais) :5'

Autorius (komitetas) :5'

Parlamento nariai :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5',
NI : 3'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'



Pateikimo terminai

 
 

2016 m. rugsėjo 12 d., pirmadienis

 

 

2016 m. rugsėjo 13 d., antradienis
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59 À • Naujo energijos rinkos modelio kūrimas  - Pranešimas: Werner Langen (A8-0214/2016)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

rugsėjo 7 d., trečiadienis, 12.00 val.

41 À • ES šildymo ir vėsinimo strategija  - Pranešimas: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

rugsėjo 7 d., trečiadienis, 12.00 val.

77 À • MVĮ konkurencingumo didinimas  - Pranešimas: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

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

30 À • ES Alpių regiono strategija  - Pranešimas: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

rugsėjo 7 d., trečiadienis, 12.00 val.

63 À • ES patikos fondas Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba  - Pranešimas: Ignazio Corrao
(A8-0221/2016)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

rugsėjo 7 d., trečiadienis, 12.00 val.

92 À • Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimas  - Pranešimas:
Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

rugsėjo 7 d., trečiadienis, 12.00 val.

86 À • Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo
įgaliojimai)  - Rekomendacija antrajam svarstymui: Bernd Lange (A8-0240/2016)

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

88 À • Gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistika   - Pranešimas: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

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

94 À • Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartijoje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 7 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 12 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 12 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu rugsėjo 13 d., antradienis, 16.00 val.

26 À • ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis  - Pranešimas: Fabio Massimo Castaldo
(A8-0249/2016)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

rugsėjo 7 d., trečiadienis, 12.00 val.



 

2016 m. rugsėjo 14 d., trečiadienis
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52 À • Socialinis dempingas ES  - Pranešimas: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

rugsėjo 7 d., trečiadienis, 12.00 val.

100 À • CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai - Klausimai, į kuriuos
atsakoma žodžiu (O-000088/2016 - B8-0711/2016)  (O-000089/2016 - B8-0712/2016)

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos rugsėjo 12 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos rugsėjo 13 d., antradienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu rugsėjo 14 d., trečiadienis, 16.00 val.

84 À • Vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai  - Rekomendacija antrajam svarstymui: Ivo Belet
(A8-0256/2016)

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

83 À • Susitarimas dėl Konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo - Pasiūlymas dėl rezoliucijos

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos rugsėjo 7 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai rugsėjo 12 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu rugsėjo 13 d., antradienis, 16.00 val.

102 À • Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų
investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų

- Pakeitimai rugsėjo 12 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu rugsėjo 13 d., antradienis, 16.00 val.

111 À • Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir
„Alstom“ atvejus - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 28 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 3 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 3 d., pirmadienis, 20.00 val.

39 À • Europos kelionės dokumentas, naudojamas grąžinant nelegaliai gyvenančius trečiųjų šalių piliečius  -
Pranešimas: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

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

36 À • Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui  - Pranešimas: Ska Keller
(A8-0236/2016)

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

27 À • Valstybių narių užimtumo politikos gairės  - Pranešimas: Laura Agea (A8-0247/2016)

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

31 À • Pašto paslaugų direktyvos taikymas  - Pranešimas: Markus Ferber (A8-0254/2016)

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

35 À • MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje  -
Pranešimas: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

rugsėjo 7 d., trečiadienis, 12.00 val.



 

2016 m. rugsėjo 15 d., ketvirtadienis

 

Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
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13 À • Kaip kuo geriau pasinaudoti MVĮ darbo vietų kūrimo galimybėmis?  - Pranešimas: Zdzisław
Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

rugsėjo 7 d., trečiadienis, 12.00 val.

103 À • Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos
sąrašą  - Pranešimas: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- Pakeitimai rugsėjo 12 d., pirmadienis, 19.00 val.

14 À • Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymas  - Pranešimas: Renate Weber (A8-0225/2016)

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

15 À • Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla, poveikis ir pridėtinė vertė
- Pranešimas: Marian Harkin (A8-0227/2016)

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

108 À • Filipinai

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

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

rugsėjo 14 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

rugsėjo 14 d., trečiadienis, 14.00 val.

109 À • Somalis

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

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

rugsėjo 14 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

rugsėjo 14 d., trečiadienis, 14.00 val.

110 À • Zimbabvė

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

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

rugsėjo 14 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

rugsėjo 14 d., trečiadienis, 14.00 val.

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

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

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį rugsėjo 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)

rugsėjo 14 d., trečiadienis, 19.00 val.
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