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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

621.808/OJ 621.808/OJ

2018 m. gegužės 28 d., pirmadienis 1

17.00 - 23.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Komisijos priimtas sprendimas dėl Trečiojo judumo dokumentų rinkinio - Komisijos pareiškimas 1

Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas  - Pranešimas:
Ulrike Rodust (A8-0263/2017) 1

Bendros diskusijos - ES žvejybos sektorius 1

ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimas  - Pranešimas: Clara Eugenia Aguilera
García (A8-0163/2018) 1

Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams  - Pranešimas: Linnéa Engström
(A8-0156/2018) 1

Maisto ir ūkininkavimo ateitis  - Pranešimas: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018) 1

Jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių ES po 2013 m. reformos įgyvendinimas  - Pranešimas:
Nicola Caputo (A8-0157/2018) 2

Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. - Komisijos pareiškimas 2

Trumpas šių pranešimų pristatymas: 2

Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas  - Pranešimas: Pavel
Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) 2

Tvarūs finansai  - Pranešimas: Molly Scott Cato (A8-0164/2018) 2

2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė  - Pranešimas: Jytte Guteland (A8-0161/2018) 2

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 2

2018 m. gegužės 29 d., antradienis 3

09.00 - 11.50 3

2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje  - Pranešimas: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes
Jongerius (A8-0319/2017) 3

12.00 - 12.30 Iškilmingas posėdis 3

Gvinėjos Respublikos Prezidento Alpha Condé kreipimasis 3

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

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais įgaliojimų pratęsimas 3

Tam tikrų Baltijos jūros silkių išteklių mirtingumas dėl žvejybos intervalų ir išsaugojimo lygis  -
Pranešimas: Alain Cadec (A8-0149/2018) 3

Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (kodifikavimas)  - Pranešimas: Lidia Joanna Geringer de
Oedenberg (A8-0154/2018) 3

ES ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo
tarp ES, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos ir Turkijos pagal ES bendrąją lengvatinių muitų tarifų
sistemą  - Rekomendacija: Tiziana Beghin (A8-0151/2018) 4

ES ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp ES, Šveicarijos,
Norvegijos Karalystės ir Turkijos pagal ES bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą  - Rekomendacija:
Tiziana Beghin (A8-0152/2018) 4

Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su
sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje  - Pranešimas: Miguel Viegas
(A8-0147/2018) 4

ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimas  - Pranešimas: Clara Eugenia Aguilera García
(A8-0163/2018) 4

Jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių ES po 2013 m. reformos įgyvendinimas  - Pranešimas:
Nicola Caputo (A8-0157/2018) 4
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Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas  - Pranešimas:
Ulrike Rodust (A8-0263/2017) 4

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje  - Pranešimas: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes
Jongerius (A8-0319/2017) 4

Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne
valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone  - Pranešimas: Linnéa Engström
(A8-0377/2017) 5

Tvarūs finansai  - Pranešimas: Molly Scott Cato (A8-0164/2018) 5

2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė  - Pranešimas: Jytte Guteland (A8-0161/2018) 5

15.00 - 23.00 5

Padėtis Gazos Ruože ir Jeruzalės statusas - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 5

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

JAV tarifai plieno ir aliuminio sektoriui ir ES atsakas - Komisijos pareiškimas 5

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei
užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Libijos  - Pranešimas: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018) 5

Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita  - Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0160/2018) 6

Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai  - Pranešimas: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018) 6

Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių  -
Rekomendacija antrajam svarstymui: Christofer Fjellner (A8-0182/2018) 6

Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita  - Pranešimas: Tokia Saïfi (A8-0166/2018) 6

2018 m. gegužės 30 d., trečiadienis 7

09.00 - 11.30 7

Diskusijos su Liuksemburgo Ministru Pirmininku Xavier Betteliu Europos ateities tema 7

12.00 - 12.30 Iškilmingas posėdis 7

Kolumbijos Respublikos Prezidento Juan Manuel Santos Calderón kalba 7

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 7

ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir
Portugalijai  - Pranešimas: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018) 7

Taisomojo biudžeto Nr. 1/2018 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES solidarumo fondo lėšų
panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai  - Pranešimas: Siegfried
Mureşan (A8-0176/2018) 7

Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių  -
Rekomendacija antrajam svarstymui: Christofer Fjellner (A8-0182/2018) 7

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2018/000 TA 2018 –
Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)  - Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018) 7

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai GA21 (MON-
ØØØ21-9) (D056125) 8

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 × 59122 ×
MON 810 × NK603 ir iš dviejų arba trijų atskirų modifikacijų 1507, 59122, MON 810 ir NK603
(D056123)sudaryti genetiškai modifikuoti kukurūzai 8

Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams  - Pranešimas: Linnéa Engström
(A8-0156/2018) 8

Maisto ir ūkininkavimo ateitis  - Pranešimas: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018) 8

Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas  - Pranešimas: Pavel
Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) 8

2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 8

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei
užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Libijos  - Pranešimas: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018) 8

Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita  - Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0160/2018) 8
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Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai  - Pranešimas: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018) 8

Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita  - Pranešimas: Tokia Saïfi (A8-0166/2018) 9

15.00 - 23.00 9

ES vertybės ir korupcijos bei nusikaltimų plitimas išduodant „auksines vizas“ - Diskusija aktualia tema
(Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis) 9

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas  - Pranešimas: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 9

Odometro duomenų klastojimas motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos persvarstymas  -
Pranešimas: Ismail Ertug (A8-0155/2018) 9

Reglamento Briuselis IIa  I skyriaus taikymo srities išplėtimas siekiant apimti registruotas partnerystes (nauja
redakcija) - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000027/2018 - B8-0023/2018) 9

Perkėlimų poveikis darbuotojams ir regionams - Komisijos pareiškimas 9

Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) lėšų panaudojimas Turkijoje - Komisijos pareiškimas 9

Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius
2016–2020 m.  - Pranešimas: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 10

ES jaunimo strategijos įgyvendinimas  - Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 10

Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas  - Pranešimas: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 10

2018 m. gegužės 31 d., ketvirtadienis 11

09.00 - 11.50 11

Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis darbo
sutartimis - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000054/2018 - B8-0022/2018) 11

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

Dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėtis 11

Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje 11

Sudanas, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėtis 11

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 11

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės
principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) 11

Atrankos į Europos prokuratūrą komisijos nario skyrimas 11

Odometro duomenų klastojimas motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos persvarstymas  -
Pranešimas: Ismail Ertug (A8-0155/2018) 12

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas  - Pranešimas: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 12

Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 12

Padėtis Nikaragvoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 12

Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius
2016–2020 m.  - Pranešimas: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 12

ES jaunimo strategijos įgyvendinimas  - Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 12

Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas  - Pranešimas: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 12

Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis darbo
sutartimis - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 12

15.00 - 16.00 13

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) 13

O-000032/2018 13

O-000042/2018 13
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 15

Pateikimo terminai 17



2018 m. gegužės 28 d., pirmadienis

 

 

17.00 - 23.00     

 
Bendros diskusijos - ES žvejybos sektorius

 
Bendrų diskusijų pabaiga

1 12018 m. gegužės 28 d., pirmadienis

621.808/OJ 621.808/OJ

17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

40 • Komisijos priimtas sprendimas dėl Trečiojo judumo dokumentų rinkinio

Komisijos pareiškimas

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis
planas

Pranešimas: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šiaurės
jūros demersinių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiamečio plano
sudarymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 676/2007 ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1342/2008

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Žuvininkystės komitetas

(Diskusijos: 13/09/2017, balsavimas: 14/09/2017)

27 • ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimas

Pranešimas: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Pranešimas dėl ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimo

[2017/2119(INI)]

Žuvininkystės komitetas

73 À • Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams

Pranešimas: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Pranešimas dėl kontrolės priemonių, kurias naudojant nustatoma, ar žuvininkystės
produktai atitinka patekimo į ES rinką kriterijus, įgyvendinimo

[2017/2129(INI)]

Žuvininkystės komitetas

Bus balsuojama trečiadienį

69 À • Maisto ir ūkininkavimo ateitis

Pranešimas: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Pranešimas dėl maisto ir ūkininkavimo ateities

[2018/2037(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Bus balsuojama trečiadienį



 

Trumpas šių pranešimų pristatymas:

2 22018 m. gegužės 28 d., pirmadienis
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14 • Jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių ES po 2013 m. reformos
įgyvendinimas

Pranešimas: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Pranešimas dėl jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių įgyvendinimo ES po
2013 m. reformos

[2017/2088(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

89 À • Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m.

Komisijos pareiškimas

[2018/2718(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

20 À • Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas

Pranešimas: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Pranešimas dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimo ir
įgyvendinimo

[2016/2018(INI)]

Teisės reikalų komitetas

Konstitucinių reikalų komitetas

Bus balsuojama trečiadienį

12 À • Tvarūs finansai

Pranešimas: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Pranešimas dėl tvarių finansų

[2018/2007(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

10 À • 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė

Pranešimas: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Pranešimas dėl 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinės

[2018/2009(INI)]

Teisės reikalų komitetas

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



2018 m. gegužės 29 d., antradienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30     Iškilmingas posėdis

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

3 32018 m. gegužės 29 d., antradienis
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09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 12.30 Iškilmingas posėdis

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

85 À • 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2714(RSP)]

Bus balsuojama trečiadienį

76 À«««I • Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje

Pranešimas: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies
keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl
darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

46 • Gvinėjos Respublikos Prezidento Alpha Condé kreipimasis

100 • Specialiojo komiteto terorizmo klausimais įgaliojimų pratęsimas

DTT 197 straipsnis

70 «««I - Tam tikrų Baltijos jūros silkių išteklių mirtingumas dėl žvejybos intervalų ir išsaugojimo lygis

Pranešimas: Alain Cadec (A8-0149/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų Baltijos jūros
silkių išteklių mirtingumo dėl žvejybos intervalų ir išsaugojimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES)
2016/1139

[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]

Žuvininkystės komitetas

72 «««I - Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (kodifikavimas)

Pranešimas: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl krovinių vežimo vidaus
vandenų keliais statistikos (kodifikuota redakcija)

[COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)]

Teisės reikalų komitetas
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26 ««« - ES ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos
taikymo tarp ES, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos ir Turkijos pagal ES bendrąją lengvatinių
muitų tarifų sistemą

Rekomendacija: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo
pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp Europos Sąjungos, Šveicarijos
Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos Respublikos pagal bendrąją lengvatinių muitų tarifų
sistemą sudarymo projekto

[05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

16 ««« - ES ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp ES, Šveicarijos,
Norvegijos Karalystės ir Turkijos pagal ES bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą

Rekomendacija: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo
pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp Europos Sąjungos, Šveicarijos
Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos Respublikos pagal bendrąją lengvatinių muitų tarifų
sistemą sudarymo projekto

[05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

32 « - Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos
su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje

Pranešimas: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo
dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės
mokesčio srityje sudarymo Europos Sąjungos vardu

[COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

27 - ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimas

Pranešimas: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

[2017/2119(INI)]

Žuvininkystės komitetas

14 - Jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių ES po 2013 m. reformos įgyvendinimas

Pranešimas: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

[2017/2088(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

42 À«««I - Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas

Pranešimas: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Žuvininkystės komitetas

(Diskusijos: 13/09/2017, balsavimas: 14/09/2017)

76 À«««I - Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje

Pranešimas: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas



 

15.00 - 23.00     

5 52018 m. gegužės 29 d., antradienis

621.808/OJ 621.808/OJ

43 À«««I - Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame
vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone

Pranešimas: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valdymo,
išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo
organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone

[COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)]

Žuvininkystės komitetas

(Diskusijos: 15/01/2018, balsavimas: 16/01/2018)

12 À - Tvarūs finansai

Pranešimas: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

[2018/2007(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

10 À - 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė

Pranešimas: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

[2018/2009(INI)]

Teisės reikalų komitetas

90 • Padėtis Gazos Ruože ir Jeruzalės statusas

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

[2018/2719(RSP)]

82 À • Padėtis Nikaragvoje

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

[2018/2711(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

78 • JAV tarifai plieno ir aliuminio sektoriui ir ES atsakas

Komisijos pareiškimas

[2018/2697(RSP)]

11 À • Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir
Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Libijos

Pranešimas: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo
politikai dėl Libijos

[2018/2017(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis
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22 À • Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita

Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Pranešimas dėl metinės Šengeno erdvės veikimo ataskaitos

[2017/2256(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

53 À • Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai

Pranešimas: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Pranešimas dėl Direktyvos 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų
teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai, įgyvendinimo

[2016/2328(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

91 À«««II • Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis
nesančių valstybių

Rekomendacija antrajam svarstymui: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami
Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos
Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo
subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas

45 À • Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita

Pranešimas: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Pranešimas dėl Metinės bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaitos

[2017/2070(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas



2018 m. gegužės 30 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 11.30     

 

12.00 - 12.30     Iškilmingas posėdis

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

7 72018 m. gegužės 30 d., trečiadienis

621.808/OJ 621.808/OJ

09.00 - 11.30 Diskusijos

12.00 - 12.30 Iškilmingas posėdis

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

65 • Diskusijos su Liuksemburgo Ministru Pirmininku Xavier Betteliu Europos ateities
tema

[2018/2622(RSP)]

54 • Kolumbijos Respublikos Prezidento Juan Manuel Santos Calderón kalba

51 - ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir
Portugalijai

Pranešimas: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo
fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai

[COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)]

Biudžeto komitetas

50 - Taisomojo biudžeto Nr. 1/2018 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES solidarumo fondo lėšų
panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai

Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr.
1/2018 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo
siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai

[08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)]

Biudžeto komitetas

91 À«««II - Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių

Rekomendacija antrajam svarstymui: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas

55 À - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2018/000 TA 2018
– Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (paraiška „EGF/2018/000 TA 2018 – techninė pagalba,
teikiama Komisijos iniciatyva“)

[COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)]

Biudžeto komitetas



8 82018 m. gegužės 30 d., trečiadienis

621.808/OJ 621.808/OJ

67 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai GA21
(MON-ØØØ21-9) (D056125)

B8-0232/2018

[2018/2698(RSP)]

68 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 ×
59122 × MON 810 × NK603 ir iš dviejų arba trijų atskirų modifikacijų 1507, 59122, MON 810 ir
NK603 (D056123)sudaryti genetiškai modifikuoti kukurūzai

B8-0233/2018

[2018/2699(RSP)]

73 À - Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams

Pranešimas: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

[2017/2129(INI)]

Žuvininkystės komitetas

69 À - Maisto ir ūkininkavimo ateitis

Pranešimas: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

[2018/2037(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

20 À - Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas

Pranešimas: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

[2016/2018(INI)]

Teisės reikalų komitetas

Konstitucinių reikalų komitetas

85 À - 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018

[2018/2714(RSP)]

11 À - Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai
įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Libijos

Pranešimas: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

[2018/2017(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis

22 À - Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita

Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

[2017/2256(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

53 À - Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai

Pranešimas: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

[2016/2328(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas



 

15.00 - 23.00     

9 92018 m. gegužės 30 d., trečiadienis

621.808/OJ 621.808/OJ

45 À - Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita

Pranešimas: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

[2017/2070(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

66 • ES vertybės ir korupcijos bei nusikaltimų plitimas išduodant „auksines vizas“

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)

[2018/2676(RSP)]

77 À«««I • Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

Pranešimas: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies
keičiamas sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

30 • Odometro duomenų klastojimas motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės
sistemos persvarstymas

Pranešimas: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl odometro duomenų klastojimo motorinėse
transporto priemonėse: ES teisinės sistemos persvarstymas

[2017/2064(INL)]

Transporto ir turizmo komitetas

61 • Reglamento Briuselis IIa  I skyriaus taikymo srities išplėtimas siekiant apimti
registruotas partnerystes (nauja redakcija)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (O-000027/2018 - B8-0023/2018)
Teisės reikalų komitetas
Komisijai
Reglamento Briuselis IIa I skyriaus taikymo srities išplėtimas siekiant apimti registruotas partnerystes
(nauja redakcija)

[2018/2551(RSP)]

64 • Perkėlimų poveikis darbuotojams ir regionams

Komisijos pareiškimas

[2018/2674(RSP)]

87 • Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) lėšų panaudojimas Turkijoje

Komisijos pareiškimas

[2018/2716(RSP)]
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37 À • Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES
išorės santykius 2016–2020 m.

Pranešimas: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Pranešimas dėl bendro tarnybų darbinio dokumento (SWD(2015)0182) „Lyčių lygybė ir
moterų įgalėjimas: keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius
2016–2020 m.“ įgyvendinimo

[2017/2012(INI)]

Vystymosi komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

17 À • ES jaunimo strategijos įgyvendinimas

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Pranešimas dėl ES jaunimo strategijos įgyvendinimo

[2017/2259(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

25 À • Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas

Pranešimas: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Pranešimas dėl Ekologinio projektavimo direktyvos (2009/125/EB) įgyvendinimo

[2017/2087(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas



2018 m. gegužės 31 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

11 112018 m. gegužės 31 d., ketvirtadienis

621.808/OJ 621.808/OJ

09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Platesnės apimties klausimai

39 À • Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu
terminuotosiomis darbo sutartimis

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Peticijų komitetas
Komisijai
Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis
darbo sutartimis

[2018/2600(RSP)]

88 À • Dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėtis

Bendra rezoliucija B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018,
B8-0257/2018, B8-0258/2018

[2018/2717(RSP)]

83 À • Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje

Bendra rezoliucija B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018,
B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

[2018/2712(RSP)]

84 À • Sudanas, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėtis

Bendra rezoliucija B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018,
B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018

[2018/2713(RSP)]

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

99 - Atrankos į Europos prokuratūrą komisijos nario skyrimas

B8-0237/2018

[2018/2071(INS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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30 - Odometro duomenų klastojimas motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos
persvarstymas

Pranešimas: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

[2017/2064(INL)]

Transporto ir turizmo komitetas

77 À«««I - Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

Pranešimas: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

89 À - Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018,
B8-0247/2018

[2018/2718(RSP)]

82 À - Padėtis Nikaragvoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018,
B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018

[2018/2711(RSP)]

37 À - Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius
2016–2020 m.

Pranešimas: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

[2017/2012(INI)]

Vystymosi komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

17 À - ES jaunimo strategijos įgyvendinimas

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

[2017/2259(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

25 À - Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas

Pranešimas: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

[2017/2087(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

39 À - Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu
terminuotosiomis darbo sutartimis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0238/2018

[2018/2600(RSP)]



15.00 - 16.00
 

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)

13 132018 m. gegužės 31 d., ketvirtadienis

621.808/OJ 621.808/OJ

96 • O-000032/2018

B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]

97 • O-000042/2018

B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 

Pateikimo terminai
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

 
 

2018 m. gegužės 28 d., pirmadienis

 

17.00 - 23.00

 

 

2018 m. gegužės 29 d., antradienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00
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Komisija (kartu su atsakymais) :60'

Pranešėjai (5 x 6') :30'

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

Nuomonės referentai (5 x 1') :5'

Procedūra „prašau žodžio“ (9 x 5') :45'

Parlamento nariai :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Pranešėjas (2 x 6') :12'

Nuomonės referentai (2 x 1') :2'

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

Parlamento nariai :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

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

:25'

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Pranešėjai (6 x 6') :36'

Nuomonės referentas :1'

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

Parlamento nariai :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 21' 30, ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12', NI : 7' 30



2018 m. gegužės 30 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.30

 

15.00 - 23.00

 

 

2018 m. gegužės 31 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Liuksemburgo Ministras Pirmininkas Xavier Bettel (kartu su
atsakymais)

:30'

Komisijos pirmininkas (kartu su atsakymais) :10'

Parlamento nariai :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Taryba (kartu su atsakymais) :5'

Komisija (kartu su atsakymais) :55'

Pranešėjai (6 x 6') :36'

Nuomonės referentai (7 x 1') :7'

Diskusijų aktualia tema pranešėjas :4'

Autorius (komitetas) :5'

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

Parlamento nariai :210'

PPE : 58', S&D : 50' 30, ECR : 20', ALDE : 19' 30, Verts/ALE : 15' 30, GUE/NGL : 15', EFDD : 13' 30, ENF :
11', NI : 7'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Autorius (komitetas) :5'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

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

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

Parlamento nariai :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Autoriai (platesnės apimties klausimai)

 (2 x 2')

:4'

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

Parlamento nariai :30'

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



Pateikimo terminai

 
 

2018 m. gegužės 28 d., pirmadienis

 

 

2018 m. gegužės 29 d., antradienis
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42 À • Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas  - Pranešimas:
Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Pakeitimai; atmetimas gegužės 23 d., trečiadienis, 13.00 val.

73 À • Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams  - Pranešimas: Linnéa Engström
(A8-0156/2018)

- Pakeitimai gegužės 28 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gegužės 29 d., antradienis, 16.00 val.

69 À • Maisto ir ūkininkavimo ateitis  - Pranešimas: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

- Pakeitimai gegužės 28 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gegužės 29 d., antradienis, 16.00 val.

89 À • Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gegužės 28 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gegužės 29 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai gegužės 29 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gegužės 30 d., trečiadienis, 16.00 val.

20 À • Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas  - Pranešimas: Pavel
Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

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

gegužės 23 d., trečiadienis, 13.00 val.

12 À • Tvarūs finansai  - Pranešimas: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

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

gegužės 23 d., trečiadienis, 13.00 val.

10 À • 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė  - Pranešimas: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

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

gegužės 23 d., trečiadienis, 13.00 val.

85 À • 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gegužės 25 d., penktadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gegužės 28 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai gegužės 28 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gegužės 29 d., antradienis, 16.00 val.

76 À • Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje  - Pranešimas: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes
Jongerius (A8-0319/2017)

- Pakeitimai gegužės 25 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gegužės 28 d., pirmadienis, 19.00 val.



 

2018 m. gegužės 30 d., trečiadienis
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43 À • Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame
vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone  - Pranešimas: Linnéa
Engström (A8-0377/2017)

- Pakeitimai; atmetimas gegužės 23 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gegužės 28 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gegužės 29 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai gegužės 29 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gegužės 30 d., trečiadienis, 16.00 val.

11 À • Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai
įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Libijos  - Pranešimas: Pier Antonio Panzeri
(A8-0159/2018)

- Pakeitimai gegužės 24 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

22 À • Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita  - Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

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

gegužės 23 d., trečiadienis, 13.00 val.

53 À • Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai  - Pranešimas: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Pakeitimai gegužės 28 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gegužės 29 d., antradienis, 16.00 val.

91 À • Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių  -
Rekomendacija antrajam svarstymui: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

- Pakeitimai; atmetimas gegužės 23 d., trečiadienis, 13.00 val.

45 À • Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita  - Pranešimas: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Pakeitimai gegužės 23 d., trečiadienis, 13.00 val.

55 À • Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2018/000 TA 2018 –
Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)  - Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Pakeitimai gegužės 28 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gegužės 29 d., antradienis, 16.00 val.

67 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai GA21
(MON-ØØØ21-9) (D056125)

- Pakeitimai gegužės 28 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gegužės 29 d., antradienis, 16.00 val.

68 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 ×
59122 × MON 810 × NK603 ir iš dviejų arba trijų atskirų modifikacijų 1507, 59122, MON 810 ir NK603
(D056123)sudaryti genetiškai modifikuoti kukurūzai

- Pakeitimai gegužės 28 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gegužės 29 d., antradienis, 16.00 val.



 

2018 m. gegužės 31 d., ketvirtadienis
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77 À • Sąjungos civilinės saugos mechanizmas  - Pranešimas: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

- Pakeitimai gegužės 29 d., antradienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gegužės 30 d., trečiadienis, 16.00 val.

37 À • Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius
2016–2020 m.  - Pranešimas: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Pakeitimai gegužės 23 d., trečiadienis, 13.00 val.

17 À • ES jaunimo strategijos įgyvendinimas  - Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Pakeitimai gegužės 23 d., trečiadienis, 13.00 val.

25 À • Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas  - Pranešimas: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Pakeitimai gegužės 23 d., trečiadienis, 13.00 val.

39 À • Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis
darbo sutartimis - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000054/2018 - B8-0022/2018)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gegužės 28 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gegužės 29 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai gegužės 29 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gegužės 30 d., trečiadienis, 16.00 val.

88 À • Dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėtis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) gegužės 28 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

gegužės 30 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

gegužės 30 d., trečiadienis, 14.00 val.

83 À • Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) gegužės 28 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

gegužės 30 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

gegužės 30 d., trečiadienis, 14.00 val.

84 À • Sudanas, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėtis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) gegužės 28 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

gegužės 30 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

gegužės 30 d., trečiadienis, 14.00 val.
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- Tekstai, teikiami balsuoti antradienį gegužės 25 d., penktadienis, 12.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį gegužės 28 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį gegužės 29 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)

gegužės 30 d., trečiadienis, 19.00 val.


	2018 m. gegužės 28 d., pirmadienis
	17.00 - 23.00     
	Bendros diskusijos - ES žvejybos sektorius
	Trumpas šių pranešimų pristatymas:


	2018 m. gegužės 29 d., antradienis
	09.00 - 11.50     
	12.00 - 12.30     Iškilmingas posėdis
	12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
	15.00 - 23.00     

	2018 m. gegužės 30 d., trečiadienis
	09.00 - 11.30     
	12.00 - 12.30     Iškilmingas posėdis
	12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
	15.00 - 23.00     

	2018 m. gegužės 31 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
	15.00 - 16.00
	Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)


	Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)
	2018 m. gegužės 28 d., pirmadienis
	17.00 - 23.00

	2018 m. gegužės 29 d., antradienis
	09.00 - 11.50
	15.00 - 23.00

	2018 m. gegužės 30 d., trečiadienis
	09.00 - 11.30
	15.00 - 23.00

	2018 m. gegužės 31 d., ketvirtadienis
	09.00 - 11.50
	15.00 - 16.00


	Pateikimo terminai
	2018 m. gegužės 28 d., pirmadienis
	2018 m. gegužės 29 d., antradienis
	2018 m. gegužės 30 d., trečiadienis
	2018 m. gegužės 31 d., ketvirtadienis
	Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas


	Turinys
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


