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2017 m. spalio 2–5 d.
Strasbūras



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

611.537/OJ 611.537/OJ

2017 m. spalio 2 d., pirmadienis 1

17.00 - 21.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos
(ICCAT) valdomame konvencijos rajone  - Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0173/2017) 1

Trumpas šių pranešimų pristatymas: 1

Moterų ekonominis įgalėjimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuose  - Pranešimas: Anna Hedh
(A8-0271/2017) 1

Mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimas besivystančiose šalyse  - Pranešimas:
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017) 1

Kova su kibernetiniais nusikaltimais  - Pranešimas: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 1

ES politiniai santykiai su ASEAN  - Pranešimas: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017) 1

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 2

2017 m. spalio 3 d., antradienis 3

09.00 - 11.50 3

Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis 3

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 3

Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 3

Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas  - Pranešimas:
Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017) 3

Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos
(ICCAT) valdomame konvencijos rajone  - Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0173/2017) 3

Moterų ekonominis įgalėjimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuose  - Pranešimas: Anna Hedh
(A8-0271/2017) 3

Mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimas besivystančiose šalyse  - Pranešimas:
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017) 3

Kova su kibernetiniais nusikaltimais  - Pranešimas: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 3

ES politiniai santykiai su ASEAN  - Pranešimas: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017) 4

15.00 - 23.00 4

Padėtis Moldovoje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas 4

Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000064/2017 -
B8-0328/2017) 4

2017–2020 m. ES ir Egipto partnerystės prioritetai - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir
saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 4

2017 m. 23-oji JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23) - Klausimai, į kuriuos atsakoma
žodžiu (O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 4

Tūkstančiai bendrovės „Ryanair“ anuliuotų skrydžių ir Oro transporto keleivių teisių reglamento (EB) Nr.
261/2004 vykdymo užtikrinimas - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 4

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi
moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento
(EB) Nr. 1107/2009 II priedas, projektas 4

Bendros diskusijos - Keleivinių laivų saugą 5

Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai  - Pranešimas: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 5

Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių
asmenų registracija  - Pranešimas: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 5

Inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių
keleivinių laivų eksploatavimas, sistema  - Pranešimas: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 5



Turinys

611.537/OJ 611.537/OJ

2017 m. spalio 4 d., trečiadienis 6

09.00 - 11.50 PRIORITETINĖS DISKUSIJOS 6

Pasirengimas 2017 m. spalio19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui - Tarybos ir Komisijos
pareiškimai 6

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

Susitarimas, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas  - Rekomendacija: Javier Couso Permuy
(A8-0279/2017) 6

Šengeno acquis nuostatos, susijusios su Vizų informacine sistema Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje  -
Pranešimas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017) 6

Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Čekijos Respublikoje  - Pranešimas:
Maria Grapini (A8-0288/2017) 6

Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Portugalijoje  - Pranešimas: Jaromír Štětina
(A8-0289/2017) 6

Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Graikijoje  - Pranešimas: Claude Moraes
(A8-0287/2017) 6

Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai  - Pranešimas: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 7

Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių
asmenų registracija  - Pranešimas: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 7

Inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių
keleivinių laivų eksploatavimas, sistema  - Pranešimas: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 7

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi
moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento
(EB) Nr. 1107/2009 II priedas, projektas - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 7

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų
leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų FG72 x A5547-12, kurie
iš jų sudaryti arba pagaminti, projektas
 - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 7

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų
leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų DAS-44406-6, kurie iš jų
sudaryti arba pagaminti, projektas  - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 7

Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 7

2017 m. 23-oji JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23) - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 7

15.00 - 22.00 8

Konstitucija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Ispanijoje atsižvelgiant į įvykius Katalonijoje - Komisijos
pareiškimas 8

Fiskalinis susitarimas ir jo įtraukimas į ES teisinę sistemą - Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių
153a straipsnis) 8

Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos pristatymas 8

Tvirtesnis bendradarbiavimas: Europos prokuratūra  - Rekomendacija: Barbara Matera (A8-0290/2017) 8

Interpolo arešto orderiai („raudonieji perspėjimai“) - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 8

Saugumas Europos keliuose - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000060/2017 - B8-0601/2017) 8

2017 m. spalio 5 d., ketvirtadienis 9

09.00 - 11.50 9

Kalėjimų sistema ir sąlygos kalėjimuose  - Pranešimas: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 9

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis) 9

Albinosų padėtis Malavyje ir kitose Afrikos šalyse 9

Krymo totorių bendruomenės vadovų Achtemo Čiyjhozo, Ilmio Umerovo ir žurnaslisto Mykolos
Semenos atvejai 9



Turinys

611.537/OJ 611.537/OJ

Padėtis Maldyvuose 9

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 9

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

Tvirtesnis bendradarbiavimas: Europos prokuratūra  - Rekomendacija: Barbara Matera (A8-0290/2017) 9

Kalėjimų sistema ir sąlygos kalėjimuose  - Pranešimas: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 9

15.00 - 16.00 10

Europos socialinės ekonomikos veiksmų planas - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000070/2017 -
B8-0602/2017) 10

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 12

Pateikimo terminai 14



2017 m. spalio 2 d., pirmadienis

 

 

17.00 - 21.00     

 

Trumpas šių pranešimų pristatymas:

1 12017 m. spalio 2 d., pirmadienis

611.537/OJ 611.537/OJ

17.00 - 21.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

12 À«««I • Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų
apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone

Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto
tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone, ir kuriuo iš dalies
keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (EB) Nr. 1984/2003 ir (EB) Nr.
520/2007

[2016/0187(COD)]

Žuvininkystės komitetas

22 À • Moterų ekonominis įgalėjimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuose

Pranešimas: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Pranešimas dėl moterų ekonominio įgalėjimo ES privačiajame ir viešajame
sektoriuose

[2017/2008(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

10 À • Mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimas
besivystančiose šalyse

Pranešimas: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Pranešimas dėl mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimo
besivystančiose šalyse

[2016/2324(INI)]

Vystymosi komitetas

30 À • Kova su kibernetiniais nusikaltimais

Pranešimas: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Pranešimas dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais

[2017/2068(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

48 À • ES politiniai santykiai su ASEAN

Pranešimas: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Pranešimas dėl ES politinių santykių su ASEAN

[2017/2026(INI)]

Užsienio reikalų komitetas



2 22017 m. spalio 2 d., pirmadienis

611.537/OJ 611.537/OJ

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



2017 m. spalio 3 d., antradienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

3 32017 m. spalio 3 d., antradienis

611.537/OJ 611.537/OJ

09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

59 À • Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis

[2017/2847(RSP)]

59 À - Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0538/2017, B8-0539/2017

[2017/2847(RSP)]

34 À«««I - Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas

Pranešimas: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva
2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo

[2017/0013(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

12 À«««I - Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos
komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone

Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

[2016/0187(COD)]

Žuvininkystės komitetas

22 À - Moterų ekonominis įgalėjimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuose

Pranešimas: Anna Hedh (A8-0271/2017)

[2017/2008(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

10 À - Mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimas besivystančiose šalyse

Pranešimas: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

[2016/2324(INI)]

Vystymosi komitetas

30 À - Kova su kibernetiniais nusikaltimais

Pranešimas: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

[2017/2068(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



 

15.00 - 23.00     

4 42017 m. spalio 3 d., antradienis

611.537/OJ 611.537/OJ

48 À - ES politiniai santykiai su ASEAN

Pranešimas: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

[2017/2026(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

60 À • Padėtis Moldovoje

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

[2017/2848(RSP)]

Bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

50 À • Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Vilija Blinkevičiūtė (O-000064/2017 - B8-0328/2017)
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo
politikai
Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas

[2017/2663(RSP)]

68 • 2017–2020 m. ES ir Egipto partnerystės prioritetai

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

[2017/2874(RSP)]

35 À • 2017 m. 23-oji JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23)

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Tarybai
2017 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija (COP 23) Bonoje (Vokietija)

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini (O-000069/2017 - B8-0330/2017)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
2017 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija (COP 23) Bonoje (Vokietija)

[2017/2620(RSP)]

69 • Tūkstančiai bendrovės „Ryanair“ anuliuotų skrydžių ir Oro transporto keleivių
teisių reglamento (EB) Nr. 261/2004 vykdymo užtikrinimas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2017/2876(RSP)]

72 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos reglamento,
kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo
kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, projektas

[2017/2872(RSP)]



Bendros diskusijos - Keleivinių laivų saugą

 
Bendrų diskusijų pabaiga

5 52017 m. spalio 3 d., antradienis

611.537/OJ 611.537/OJ

36 À«««I • Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai

Pranešimas: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš
dalies keičiama Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir
standartų

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

37 À«««I • Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų
keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracija

Pranešimas: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš
dalies keičiama Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose
iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų
registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo
formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų
išplaukiantiems laivams

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

38 À«««I • Inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių
ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistema

Pranešimas: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl
inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro
keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos, kuria iš dalies
keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės
kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas



2017 m. spalio 4 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 11.50     PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

 

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

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 22.00 Diskusijos

15 • Pasirengimas 2017 m. spalio19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2017/2744(RSP)]

41 ««« - Susitarimas, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas

Rekomendacija: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas,
sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

54 « - Šengeno acquis nuostatos, susijusios su Vizų informacine sistema Bulgarijos Respublikoje ir
Rumunijoje

Pranešimas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl tam tikrų Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Vizų informacine
sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje projekto

[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

58 « - Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Čekijos Respublikoje

Pranešimas: Maria Grapini (A8-0288/2017)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių
registracijos duomenimis Čekijoje pradžios projekto

[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

57 « - Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Portugalijoje

Pranešimas: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis
Portugalijoje pradžios projekto

[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

56 « - Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Graikijoje

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0287/2017)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis
Graikijoje pradžios projekto

[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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36 À«««I - Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai

Pranešimas: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

37 À«««I - Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių
asmenų registracija

Pranešimas: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

38 À«««I - Inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir
greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistema

Pranešimas: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

72 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi
moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, projektas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0542/2017

[2017/2872(RSP)]

74 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo,
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai
modifikuotų sojų FG72 x A5547-12, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, projektas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0540/2017

[2017/2879(RSP)]

75 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo,
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai
modifikuotų sojų DAS-44406-6, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, projektas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0541/2017

[2017/2878(RSP)]

50 À - Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0535/2017

[2017/2663(RSP)]

35 À - 2017 m. 23-oji JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0534/2017

[2017/2620(RSP)]



15.00 - 22.00     
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80 • Konstitucija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Ispanijoje atsižvelgiant į įvykius
Katalonijoje

Komisijos pareiškimas

[2017/2888(RSP)]

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

63 • Fiskalinis susitarimas ir jo įtraukimas į ES teisinę sistemą

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)

[2017/2866(RSP)]

42 • Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos pristatymas

[2017/2765(RSP)]

Dalyvaujant Audito Rūmų pirmininkui Klausui-Heineriui Lehne

24 ««« • Tvirtesnis bendradarbiavimas: Europos prokuratūra

Rekomendacija: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros
įsteigimo

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

70 • Interpolo arešto orderiai („raudonieji perspėjimai“)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2017/2873(RSP)]

71 • Saugumas Europos keliuose

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
Komisijai
Saugumas Europos keliuose

[2017/2875(RSP)]



2017 m. spalio 5 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

15.00 - 16.00 Diskusijos

52 À • Kalėjimų sistema ir sąlygos kalėjimuose

Pranešimas: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Pranešimas dėl kalėjimų sistemos ir sąlygų kalėjimuose

[2015/2062(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

65 À • Albinosų padėtis Malavyje ir kitose Afrikos šalyse

Bendra rezoliucija B8-0543/2017, B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017,
B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017

[2017/2868(RSP)]

66 À • Krymo totorių bendruomenės vadovų Achtemo Čiyjhozo, Ilmio Umerovo ir
žurnaslisto Mykolos Semenos atvejai

Bendra rezoliucija B8-0545/2017, B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017,
B8-0557/2017, B8-0559/2017

[2017/2869(RSP)]

67 À • Padėtis Maldyvuose

Bendra rezoliucija B8-0549/2017, B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017,
B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017

[2017/2870(RSP)]

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

24 ««« - Tvirtesnis bendradarbiavimas: Europos prokuratūra

Rekomendacija: Barbara Matera (A8-0290/2017)

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

52 À - Kalėjimų sistema ir sąlygos kalėjimuose

Pranešimas: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

[2015/2062(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



15.00 - 16.00
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73 • Europos socialinės ekonomikos veiksmų planas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven
Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun,
Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot,
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata
Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona
Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh,
Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique
Guerrero Salom, Maria Arena (O-000070/2017 - B8-0602/2017)
Komisijai
Europos socialinės ekonomikos veiksmų planas

[2017/2877(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 

Pateikimo terminai
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

 
 

2017 m. spalio 2 d., pirmadienis

 

17.00 - 21.00

 

 

2017 m. spalio 3 d., antradienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00
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Komisija (kartu su atsakymais) :25'

Pranešėjas :6'

Nuomonės referentas :1'

Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 2 dalis) (4 x 4') :16'

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

Parlamento nariai :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Taryba (kartu su atsakymais) :5'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :105'

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

Taryba (kartu su atsakymais) :15'

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

:25'

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Pranešėjai (3 x 6') :18'

Nuomonės referentai (2 x 1') :2'

Autoriai (komitetai) (3 x 5') :15'

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

Parlamento nariai :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'



2017 m. spalio 4 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 22.00

 

 

2017 m. spalio 5 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6', ENF : 6', NI : 3'
30

Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :40'

Audito Rūmų pirmininkas (kartu su atsakymais) :10'

Pranešėjas :6'

Diskusijų aktualia tema pranešėjas :4'

Klausimo teikėjas (frakcija) :2'

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

Parlamento nariai :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Pranešėjas :6'

Nuomonės referentas :1'

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

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

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

Parlamento nariai :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Komisija (kartu su atsakymais) :5'

Klausimo teikėjas (frakcija) :2'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Pateikimo terminai

 
 

2017 m. spalio 2 d., pirmadienis

 

 

2017 m. spalio 3 d., antradienis
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12 À • Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos
(ICCAT) valdomame konvencijos rajone  - Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

22 À • Moterų ekonominis įgalėjimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuose  - Pranešimas: Anna Hedh
(A8-0271/2017)

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

rugsėjo 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

10 À • Mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimas besivystančiose šalyse  - Pranešimas:
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

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

rugsėjo 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

30 À • Kova su kibernetiniais nusikaltimais  - Pranešimas: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

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

rugsėjo 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

48 À • ES politiniai santykiai su ASEAN  - Pranešimas: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

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

rugsėjo 28 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 2 d., pirmadienis, 19.00 val.

59 À • Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 28 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 29 d., penktadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 29 d., penktadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 2 d., pirmadienis, 17.00 val.

34 À • Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas  - Pranešimas:
Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

Bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų



 

2017 m. spalio 4 d., trečiadienis
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50 À • Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000064/2017 -
B8-0328/2017)

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos rugsėjo 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos spalio 2 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 3 d., antradienis, 16.00 val.

35 À • 2017 m. 23-oji JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23) - Klausimai, į kuriuos
atsakoma žodžiu (O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017)

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos rugsėjo 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos spalio 2 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 3 d., antradienis, 16.00 val.

72 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi
moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, projektas

- Pakeitimai spalio 2 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 3 d., antradienis, 16.00 val.

36 À • Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai  - Pranešimas: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

37 À • Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių
asmenų registracija  - Pranešimas: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

38 À • Inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių
keleivinių laivų eksploatavimas, sistema  - Pranešimas: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

74 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto
ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų FG72 x
A5547-12, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, projektas
 - Pasiūlymas dėl rezoliucijos

- Pakeitimai spalio 2 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 3 d., antradienis, 16.00 val.

75 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto
ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų DAS-
44406-6, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, projektas  - Pasiūlymas dėl rezoliucijos

- Pakeitimai spalio 2 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 3 d., antradienis, 16.00 val.
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52 À • Kalėjimų sistema ir sąlygos kalėjimuose  - Pranešimas: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

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

rugsėjo 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

65 À • Albinosų padėtis Malavyje ir kitose Afrikos šalyse

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) spalio 2 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

spalio 4 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

spalio 4 d., trečiadienis, 14.00 val.

66 À • Krymo totorių bendruomenės vadovų Achtemo Čiyjhozo, Ilmio Umerovo ir žurnaslisto Mykolos Semenos
atvejai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) spalio 2 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

spalio 4 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

spalio 4 d., trečiadienis, 14.00 val.

67 À • Padėtis Maldyvuose

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) spalio 2 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

spalio 4 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

spalio 4 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti antradienį rugsėjo 29 d., penktadienis, 12.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį spalio 2 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį spalio 3 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)

spalio 4 d., trečiadienis, 19.00 val.
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