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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

624.394/OJ 624.394/OJ

2018 m. liepos 2 d., pirmadienis 1

17.00 - 23.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Europos gynybos pramonės plėtros programa  - Pranešimas: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 1

Integruota ūkių statistika  - Pranešimas: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017) 1

Pasaulyje vykdomi čiabuvių tautų teisių pažeidimai  - Pranešimas: Francisco Assis (A8-0194/2018) 1

ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai  - Pranešimas:
Charles Goerens (A8-0187/2018) 1

Klimato diplomatija  - Pranešimas: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 1

 JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija  - Pranešimas: Eugen Freund (A8-0230/2018) 2

Trumpas šių pranešimų pristatymas: 2

Miestų vaidmuo Sąjungos institucinėje sistemoje  - Pranešimas: Kazimierz Michał Ujazdowski
(A8-0203/2018) 2

Trimatis spausdinimas. Intelektinės nuosavybės teisės ir civilinė atsakomybė  - Pranešimas: Joëlle
Bergeron (A8-0223/2018) 2

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 2

2018 m. liepos 3 d., antradienis 3

09.00 - 11.50 3

Bulgarijos pirmininkavimo Tarybai apžvalga - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

Tarybai pirmininkausiančios Austrijos veiklos programos pristatymas - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

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

ES ir Oro navigacijos saugos Afrikoje ir Madagaskare agentūros bendradarbiavimo susitarimas  -
Rekomendacija: Jerzy Buzek (A8-0213/2018) 3

ES ir JAV susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo galiojimo pratęsimas  -
Rekomendacija: Rolandas Paksas (A8-0212/2018) 3

Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė  - Pranešimas: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018) 3

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Prancūzijos paraiška
„EGF/2017/009 FR/Air France“  - Pranešimas: Alain Lamassoure (A8-0210/2018) 3

Miestų vaidmuo Sąjungos institucinėje sistemoje  - Pranešimas: Kazimierz Michał Ujazdowski
(A8-0203/2018) 4

Trimatis spausdinimas. Intelektinės nuosavybės teisės ir civilinė atsakomybė  - Pranešimas: Joëlle Bergeron
(A8-0223/2018) 4

Europos gynybos pramonės plėtros programa  - Pranešimas: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 4

Integruota ūkių statistika  - Pranešimas: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017) 4

Pranešimas apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus: panaikinimas  - Pranešimas: Barbara
Kappel (A8-0211/2018) 4

Administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje stiprinimo priemonės  - Pranešimas:
Roberts Zīle (A8-0215/2018) 4

Pasaulyje vykdomi čiabuvių tautų teisių pažeidimai  - Pranešimas: Francisco Assis (A8-0194/2018) 4

Klimato diplomatija  - Pranešimas: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 4

15.00 - 23.00 5

2018 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados - Europos Vadovų Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 5

Bendros diskusijos - Judumo dokumentų rinkinys 5

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės  -
Pranešimas: Merja Kyllönen (A8-0206/2018) 5



Turinys

624.394/OJ 624.394/OJ

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos
nustatymas tachografais  - Pranešimas: Wim van de Camp (A8-0205/2018) 5

Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių  - Pranešimas: Ismail Ertug (A8-0204/2018) 5

Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 5

Ebolos protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 5

Gairės valstybėms narėms, kaip užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui - Klausimas, į kurį
atsakoma žodžiu (O-000065/2018 - B8-0034/2018) 6

MVĮ apibrėžtis - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000050/2018 - B8-0031/2018) 6

Bendros diskusijos - ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas 6

ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas  - Rekomendacija: László Tőkés (A8-0177/2018) 6

ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas (rezoliucija)  - Pranešimas: László Tőkés
(A8-0179/2018) 6

2018 m. liepos 4 d., trečiadienis 7

09.00 - 11.30 7

Diskusijos su Lenkijos ministru pirmininku Mateuszu Morawieckiu Europos ateities tema 7

11.30 - 12.00 BALSAVIMAS 7

Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas  - Pranešimas: Ruža Tomašić
(A8-0227/2018) 7

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma  - Rekomendacija: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner
(A8-0248/2018) 7

ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas  - Rekomendacija: László Tőkés (A8-0177/2018) 7

ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas (rezoliucija)  - Pranešimas: László Tőkés (A8-0179/2018) 7

ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas  - Rekomendacija: Tokia Saïfi (A8-0222/2018) 7

ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija)  - Pranešimas: Tokia Saïfi
(A8-0224/2018) 8

ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl nuolaidų dalinio keitimo (Kroatijos įstojimas)  - Rekomendacija:
Daniel Caspary (A8-0220/2018) 8

Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutas. Tarpuskaitos ir mokėjimo sistemos  -
Pranešimas: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018) 8

Transporto priemonių apmokestinimas: sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už
naudojimąsi tam tikra infrastruktūra  - Pranešimas: Deirdre Clune (A8-0200/2018) 8

Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: 2017 finansiniais metais susidariusio pertekliaus įtraukimas  -
Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018) 8

Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projektas: pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės galiojimo pratęsimas  -
Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018) 8

Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo, atsižvelgiant į Iraną, Europos investicijų bankui suteikiama ES
garantija investiciniams projektams ne Sąjungoje - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105
straipsnio 3 dalį 8

ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai  - Pranešimas:
Charles Goerens (A8-0187/2018) 9

MVĮ apibrėžtis - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9

Derybos dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo  - Pranešimas: Norica Nicolai (A8-0185/2018) 9

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės  -
Pranešimas: Merja Kyllönen (A8-0206/2018) 9

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos
nustatymas tachografais  - Pranešimas: Wim van de Camp (A8-0205/2018) 9

Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių  - Pranešimas: Ismail Ertug (A8-0204/2018) 9

Derybų dėl ES ir Jordanijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia  - Pranešimas: Claude Moraes (A8-0232/2018) 9

Derybų dėl ES ir Turkijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia  - Pranešimas: Claude Moraes (A8-0233/2018) 9

Derybų dėl ES ir Izraelio susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia  - Pranešimas: Claude Moraes (A8-0235/2018) 10



Turinys

624.394/OJ 624.394/OJ

Derybų dėl ES ir Tuniso susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia  - Pranešimas: Claude Moraes (A8-0237/2018) 10

Derybų dėl ES ir Maroko susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia  - Pranešimas: Claude Moraes (A8-0238/2018) 10

Derybų dėl ES ir Libano susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia  - Pranešimas: Claude Moraes (A8-0234/2018) 10

Derybų dėl ES ir Egipto susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia  - Pranešimas: Claude Moraes (A8-0236/2018) 10

Derybų dėl ES ir Alžyro susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia  - Pranešimas: Claude Moraes (A8-0239/2018) 11

12.00 - 12.30 Iškilmingas posėdis 11

Angolos Respublikos prezidento João Manuel Gonçalves Lourenço kreipimasis 11

12.30 - 14.00 Tęsiamas balsavimas, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 11

15.00 - 23.00 11

Trečiosios Graikijos ekonominio koregavimo programos išvados - Euro grupės pirmininko pareiškimas 11

Naujausias Italijos vidaus reikalų ministro pareiškimas dėl sintų ir romų ir mažumų teisių ES - Diskusija
aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis) 11

Bendros diskusijos - Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) 11

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)  - Pranešimas: Kinga Gál (A8-0322/2017) 11

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS): Europolo užduotys  - Pranešimas: Kinga Gál
(A8-0323/2017) 11

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai  - Pranešimas: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 12

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės  - Pranešimas: Ingeborg Gräßle, Richard
Ashworth (A8-0211/2017) 12

ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas - Komisijos pareiškimas 12

Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto poveikis ES piliečiams -
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000052/2018 - B8-0033/2018)  (O-000053/2018 - B8-0032/2018) 12

2018 m. liepos 5 d., ketvirtadienis 13

09.00 - 11.50 13

Neįgaliųjų dalyvavimas Europos rinkimuose - Komisijos pareiškimas 13

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis) 13

Politinė krizė Moldovoje, kilusi po Kišiniovo mero rinkimų rezultatų panaikinimo 13

Somalis 13

Burundis 13

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 13

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės
principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) 13

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje  - Pranešimas: Axel Voss (A8-0245/2018) 13

Europos piliečių iniciatyva  - Pranešimas: György Schöpflin (A8-0226/2018) 14

Automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje pradžia  - Pranešimas: Jaromír Štětina (A8-0225/2018) 14

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)  - Pranešimas: Kinga Gál (A8-0322/2017) 14

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS): Europolo užduotys  - Pranešimas: Kinga Gál
(A8-0323/2017) 14

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės  - Pranešimas: Ingeborg Gräßle, Richard
Ashworth (A8-0211/2017) 14

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra  -
Pranešimas: Monica Macovei (A8-0404/2017) 14

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai  - Pranešimas: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 14

 JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija  - Pranešimas: Eugen Freund (A8-0230/2018) 14



Turinys

624.394/OJ 624.394/OJ

Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 15

Gairės valstybėms narėms, kaip užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui - Pasiūlymai dėl
rezoliucijų 15

ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 15

Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto poveikis ES piliečiams -
Pasiūlymai dėl rezoliucijų 15

Socialinės ir solidariosios ekonomikos įmonių statutas  - Pranešimas: Jiří Maštálka (A8-0231/2018) 15

15.00 - 16.00 15

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) 15

O-000058/2018 15

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 17

Pateikimo terminai 19



2018 m. liepos 2 d., pirmadienis

 

 

17.00 - 23.00     

1 12018 m. liepos 2 d., pirmadienis

624.394/OJ 624.394/OJ

17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

23 À«««I • Europos gynybos pramonės plėtros programa

Pranešimas: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės
konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

37 À«««I • Integruota ūkių statistika

Pranešimas: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl integruotos
ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr.
1337/2011

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

19 À • Pasaulyje vykdomi čiabuvių tautų teisių pažeidimai

Pranešimas: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Pranešimas dėl pasaulyje vykdomų čiabuvių tautų teisių pažeidimų, įskaitant žemės
grobimą

[2017/2206(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

12 À • ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni
veiksmai

Pranešimas: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Pranešimas „ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas:
tolesni veiksmai“

[2017/2275(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Bus balsuojama trečiadienį

17 À • Klimato diplomatija

Pranešimas: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

Pranešimas dėl klimato diplomatijos

[2017/2272(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas



 

Trumpas šių pranešimų pristatymas:

2 22018 m. liepos 2 d., pirmadienis

624.394/OJ 624.394/OJ

20 À •  JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija

Pranešimas: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų
Generalinės Asamblėjos 73-osios sesijos

[2018/2040(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis
Balsavimas vyks ketvirtadienį

38 • Miestų vaidmuo Sąjungos institucinėje sistemoje

Pranešimas: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

Pranešimas dėl miestų vaidmens Sąjungos institucinėje sistemoje

[2017/2037(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

60 • Trimatis spausdinimas. Intelektinės nuosavybės teisės ir civilinė atsakomybė

Pranešimas: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

Pranešimas „Trimatis spausdinimas. Iššūkis intelektinės nuosavybės teisių ir
civilinės atsakomybės srityse“

[2017/2007(INI)]

Teisės reikalų komitetas

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



2018 m. liepos 3 d., antradienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

3 32018 m. liepos 3 d., antradienis

624.394/OJ 624.394/OJ

09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

30 • Bulgarijos pirmininkavimo Tarybai apžvalga

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2592(RSP)]

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

29 • Tarybai pirmininkausiančios Austrijos veiklos programos pristatymas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2593(RSP)]

89 ««« - ES ir Oro navigacijos saugos Afrikoje ir Madagaskare agentūros bendradarbiavimo susitarimas

Rekomendacija: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Oro navigacijos saugos Afrikoje ir
Madagaskare agentūros (ASECNA) bendradarbiavimo susitarimo dėl palydovinės navigacijos plėtros ir
susijusių paslaugų teikimo ASECNA kompetencijos teritorijoje civilinės aviacijos reikmėms sudarymo
Sąjungos vardu projekto

[11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

46 ««« - ES ir JAV susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo galiojimo pratęsimas

Rekomendacija: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės
susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo pratęsimo projekto

[08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

24 « - Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė

Pranešimas: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės
steigimo

[COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

48 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Prancūzijos paraiška
„EGF/2017/009 FR/Air France“

Pranešimas: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Prancūzijos paraiška „EGF/2017/009 FR/Air France“)

[COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)]

Biudžeto komitetas
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38 - Miestų vaidmuo Sąjungos institucinėje sistemoje

Pranešimas: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

[2017/2037(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

60 - Trimatis spausdinimas. Intelektinės nuosavybės teisės ir civilinė atsakomybė

Pranešimas: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

[2017/2007(INI)]

Teisės reikalų komitetas

23 À«««I - Europos gynybos pramonės plėtros programa

Pranešimas: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

37 À«««I - Integruota ūkių statistika

Pranešimas: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

47 À«««I - Pranešimas apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus: panaikinimas

Pranešimas: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 256/2014 dėl pranešimo Komisijai apie energetikos
infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje

[COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

11 « - Administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje stiprinimo priemonės

Pranešimas: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr.
904/2010 nuostatos dėl administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje stiprinimo
priemonių

[COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

19 À - Pasaulyje vykdomi čiabuvių tautų teisių pažeidimai

Pranešimas: Francisco Assis (A8-0194/2018)

[2017/2206(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

17 À - Klimato diplomatija

Pranešimas: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

[2017/2272(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas



15.00 - 23.00     

 
Bendros diskusijos - Judumo dokumentų rinkinys

 
Bendrų diskusijų pabaiga

5 52018 m. liepos 3 d., antradienis
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28 • 2018 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2591(RSP)]

100 À«««I • Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų
komandiravimo taisyklės

Pranešimas: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš
dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo
reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva
2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

99 À«««I • Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio
laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais

Pranešimas: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl
maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir
kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014
nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

98 À«««I • Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių

Pranešimas: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo,
derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.
1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

94 À • Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje

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

[2018/2770(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

90 • Ebolos protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2742(RSP)]



 
Bendros diskusijos - ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas

 
Bendrų diskusijų pabaiga

6 62018 m. liepos 3 d., antradienis
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95 À • Gairės valstybėms narėms, kaip užkirsti kelią humanitarinės pagalbos
kriminalizavimui

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Claude Moraes (O-000065/2018 - B8-0034/2018)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Valstybėms narėms skirtos gairės, siekiant užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui

[2018/2769(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

32 À • MVĮ apibrėžtis

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Markus Pieper (O-000050/2018 - B8-0031/2018)
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Komisijai
MVĮ apibrėžtis

[2018/2545(RSP)]

13 ««« • ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas

Rekomendacija: László Tőkés (A8-0177/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Europos atominės
energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir
tvirtesnės partnerystės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

18 À • ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: László Tőkés (A8-0179/2018)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl
Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir
Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo sudarymo
Sąjungos vardu projekto

[2017/2269(INI)]

Užsienio reikalų komitetas



2018 m. liepos 4 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 11.30     

 

11.30 - 12.00     BALSAVIMAS

7 72018 m. liepos 4 d., trečiadienis

624.394/OJ 624.394/OJ

09.00 - 11.30 Diskusijos

11.30 - 12.00 BALSAVIMAS

12.00 - 12.30 Iškilmingas posėdis

12.30 - 14.00 Tęsiamas balsavimas, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

97 • Diskusijos su Lenkijos ministru pirmininku Mateuszu Morawieckiu Europos ateities
tema

[2018/2729(RSP)]

110 «««I - Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas

Pranešimas: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir
pritaikyti jo bendrąjį tikslą

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

85 ««« - Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma

Rekomendacija: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos
sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtas Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis
tiesiogine visuotine rinkimų teise, projekto

[09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)]

Konstitucinių reikalų komitetas

13 ««« - ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas

Rekomendacija: László Tőkés (A8-0177/2018)

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

18 À - ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: László Tőkés (A8-0179/2018)

[2017/2269(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

87 ««« - ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas

Rekomendacija: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir jos valstybių narių ir Irako Respublikos
partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto

[10209/2012 - C7-0189/2012 -  - 10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas



8 82018 m. liepos 4 d., trečiadienis

624.394/OJ 624.394/OJ

88 - ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos
valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto

[2010/0310M(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

91 ««« - ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl nuolaidų dalinio keitimo (Kroatijos įstojimas)

Rekomendacija: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos 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 projekto

[10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

102 À«««I - Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutas. Tarpuskaitos ir mokėjimo
sistemos

Pranešimas: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių
bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnis, projekto

[10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Konstitucinių reikalų komitetas

61 À« - Transporto priemonių apmokestinimas: sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas
už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

Pranešimas: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos tam tikros Direktyvos
1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra
infrastruktūra nuostatos dėl transporto priemonių apmokestinimo

[COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)]

Transporto ir turizmo komitetas

26 À - Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: 2017 finansiniais metais susidariusio pertekliaus įtraukimas

Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr.
2/2018 projekto: 2017 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą

[09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)]

Biudžeto komitetas

93 À - Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projektas: pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės galiojimo
pratęsimas

Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr.
3/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės galiojimo pratęsimas

[09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)]

Biudžeto komitetas

117 À - Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo, atsižvelgiant į Iraną, Europos investicijų bankui
suteikiama ES garantija investiciniams projektams ne Sąjungoje

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį

B8-0313/2018

[2018/2758(DEA)]
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12 À - ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai

Pranešimas: Charles Goerens (A8-0187/2018)

[2017/2275(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

32 À - MVĮ apibrėžtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0304/2018

[2018/2545(RSP)]

10 À - Derybos dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo

Pranešimas: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai dėl derybų dėl ES ir
Azerbaidžano visapusiško susitarimo

[2017/2056(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

100 À«««I - Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo
taisyklės

Pranešimas: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

99 À«««I - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos
nustatymas tachografais

Pranešimas: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

98 À«««I - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių

Pranešimas: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

50 À - Derybų dėl ES ir Jordanijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0232/2018)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti
derybas dėl Europos Sąjungos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimo dėl keitimosi asmens
duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Jordanijos
kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

[2018/2060(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

51 À - Derybų dėl ES ir Turkijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0233/2018)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti
derybas dėl Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp
Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Turkijos kompetentingų
institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

[2018/2061(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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52 À - Derybų dėl ES ir Izraelio susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0235/2018)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti
derybas dėl Europos Sąjungos ir Izraelio Valstybės susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp
Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Izraelio kompetentingų institucijų,
siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

[2018/2062(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

53 À - Derybų dėl ES ir Tuniso susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0237/2018)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti
derybas dėl Europos Sąjungos ir Tuniso susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos
teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Tuniso kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su
sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

[2018/2063(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

54 À - Derybų dėl ES ir Maroko susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0238/2018)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti
derybas dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp
Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Maroko kompetentingų institucijų,
siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

[2018/2064(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

55 À - Derybų dėl ES ir Libano susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0234/2018)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti
derybas dėl Europos Sąjungos ir Libano Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp
Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Libano kompetentingų institucijų,
siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

[2018/2065(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

56 À - Derybų dėl ES ir Egipto susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0236/2018)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti
derybas dėl Europos Sąjungos ir Egipto Arabų Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis
tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Egipto kompetentingų
institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

[2018/2066(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



 

12.00 - 12.30     Iškilmingas posėdis

 

12.30 - 14.00     Tęsiamas balsavimas, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

 

15.00 - 23.00     

 
Bendros diskusijos - Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)

 
Bendrų diskusijų pabaiga

11 112018 m. liepos 4 d., trečiadienis
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57 À - Derybų dėl ES ir Alžyro susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0239/2018)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti
derybas dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos susitarimo dėl keitimosi
asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Alžyro
kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

[2018/2067(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

105 • Angolos Respublikos prezidento João Manuel Gonçalves Lourenço kreipimasis

68 • Trečiosios Graikijos ekonominio koregavimo programos išvados

Euro grupės pirmininko pareiškimas

[2018/2740(RSP)]

104 • Naujausias Italijos vidaus reikalų ministro pareiškimas dėl sintų ir romų ir mažumų
teisių ES

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)

[2018/2777(RSP)]

21 À«««I • Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)

Pranešimas: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies
keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399 ir (ES) 2016/1624

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

22 À«««I • Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS): Europolo užduotys

Pranešimas: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794, siekiant sukurti Europos kelionių
informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



12 122018 m. liepos 4 d., trečiadienis

624.394/OJ 624.394/OJ

25 À • 2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai

Pranešimas: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

2019 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu

[2018/2024(BUD)]

Biudžeto komitetas

14 À«««I • Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės

Pranešimas: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarbyos reglamento dėl Sąjungos
bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas
(EB) Nr. 2012/2002, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013,
(ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES)
Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr.
1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos
Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Biudžeto komitetas

Biudžeto kontrolės komitetas

65 À • ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas

Komisijos pareiškimas

[2018/2645(RSP)]

27 À • Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto poveikis
ES piliečiams

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Cecilia Wikström (O-000052/2018 - B8-0033/2018)
Peticijų komitetas
Tarybai
Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto (FATCA) poveikis ES
piliečiams ir ypač vadinamiems atsitiktiniams amerikiečiams

Cecilia Wikström (O-000053/2018 - B8-0032/2018)
Peticijų komitetas
Komisijai
Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto (FATCA) poveikis ES
piliečiams ir ypač vadinamiems atsitiktiniams amerikiečiams

[2018/2646(RSP)]



2018 m. liepos 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

13 132018 m. liepos 5 d., ketvirtadienis

624.394/OJ 624.394/OJ

09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Platesnės apimties klausimai

73 • Neįgaliųjų dalyvavimas Europos rinkimuose

Komisijos pareiškimas

[2018/2647(RSP)]

106 À • Politinė krizė Moldovoje, kilusi po Kišiniovo mero rinkimų rezultatų
panaikinimo

Bendra rezoliucija B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018,
B8-0329/2018, B8-0330/2018, B8-0332/2018

[2018/2783(RSP)]

107 À • Somalis

Bendra rezoliucija B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018,
B8-0327/2018, B8-0331/2018, B8-0334/2018

[2018/2784(RSP)]

108 À • Burundis

Bendra rezoliucija B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018,
B8-0337/2018, B8-0338/2018, B8-0339/2018

[2018/2785(RSP)]

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

116 «««I - Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Pranešimas: Axel Voss (A8-0245/2018)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje
rinkoje

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Teisės reikalų komitetas

Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis



14 142018 m. liepos 5 d., ketvirtadienis
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115 «««I - Europos piliečių iniciatyva

Pranešimas: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos

[COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)]

Konstitucinių reikalų komitetas

Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis

103 « - Automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje pradžia

Pranešimas: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje
pradžios projekto

[06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

21 À«««I - Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)

Pranešimas: Kinga Gál (A8-0322/2017)

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

22 À«««I - Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS): Europolo užduotys

Pranešimas: Kinga Gál (A8-0323/2017)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

14 À«««I - Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės

Pranešimas: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Biudžeto komitetas

Biudžeto kontrolės komitetas

96 À«««I - Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo
agentūra

Pranešimas: Monica Macovei (A8-0404/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos didelės apimties IT
sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Reglamentas (ES)
Nr. 1077/2011

[COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

25 À - 2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai

Pranešimas: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

[2018/2024(BUD)]

Biudžeto komitetas

20 À -  JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija

Pranešimas: Eugen Freund (A8-0230/2018)

[2018/2040(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis



 

15.00 - 16.00
 

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)

15 152018 m. liepos 5 d., ketvirtadienis
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94 À - Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018,
B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018

[2018/2770(RSP)]

95 À - Gairės valstybėms narėms, kaip užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0314/2018

[2018/2769(RSP)]

65 À - ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0305/2018

[2018/2645(RSP)]

27 À - Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto poveikis ES piliečiams

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0306/2018

[2018/2646(RSP)]

81 À - Socialinės ir solidariosios ekonomikos įmonių statutas

Pranešimas: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl socialinių ir solidarumu grindžiamų įmonių statuto

[2016/2237(INL)]

Teisės reikalų komitetas

114 • O-000058/2018

[O-000058/2018 - B8-0035/2018]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 

Pateikimo terminai

16 16

624.394/OJ 624.394/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

 
 

2018 m. liepos 2 d., pirmadienis

 

17.00 - 23.00

 

 

2018 m. liepos 3 d., antradienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

17 17Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

624.394/OJ 624.394/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

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

:15'

Pranešėjai (7 x 6') :42'

Nuomonės referentai (6 x 1') :6'

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

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

Parlamento nariai :90' 30

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 7', GUE/NGL : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI :
4'

Taryba (kartu su atsakymais) :30'

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

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

Europos Vadovų Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

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

:15'

Komisija (kartu su atsakymais) :45'

Pranešėjai (4 x 6') :24'

Nuomonės referentai (4 x 1') :4'

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

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

Parlamento nariai :210' 30

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' 30



2018 m. liepos 4 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.30

 

15.00 - 23.00

 

 

2018 m. liepos 5 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00

 

18 18Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

624.394/OJ 624.394/OJ

Mateusz Morawiecki, Lenkijos ministras pirmininkas (kartu su
atsakymais)

:30'

Komisija (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

Diskusijų aktualia tema pranešėjas :4'

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Eurogrupės pirmininkas (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :40'

Pranešėjai (4 x 6') :24'

Nuomonės referentai (15 x 1') :15'

Autorius (komitetas) :5'

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

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 : 11' 30, NI : 8'

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

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) :5'

Autorius (Platesnės apimties klausimas) :2'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

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. liepos 2 d., pirmadienis

 

 

2018 m. liepos 3 d., antradienis

 

19 19Pateikimo terminai

624.394/OJ 624.394/OJ

23 À • Europos gynybos pramonės plėtros programa  - Pranešimas: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

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

37 À • Integruota ūkių statistika  - Pranešimas: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

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

19 À • Pasaulyje vykdomi čiabuvių tautų teisių pažeidimai  - Pranešimas: Francisco Assis (A8-0194/2018)

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

birželio 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

12 À • ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai  - Pranešimas:
Charles Goerens (A8-0187/2018)

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

birželio 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

17 À • Klimato diplomatija  - Pranešimas: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

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

birželio 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

20 À •  JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija  - Pranešimas: Eugen Freund (A8-0230/2018)

- Pakeitimai birželio 29 d., penktadienis, 13.00 val.

47 À • Pranešimas apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus: panaikinimas  - Pranešimas:
Barbara Kappel (A8-0211/2018)

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

100 À • Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės  -
Pranešimas: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

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

99 À • Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos
nustatymas tachografais  - Pranešimas: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

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

98 À • Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių  - Pranešimas: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

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

94 À • Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų liepos 2 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

liepos 4 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai liepos 4 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu liepos 4 d., trečiadienis, 19.00 val.



 

2018 m. liepos 4 d., trečiadienis

 

20 20Pateikimo terminai

624.394/OJ 624.394/OJ

95 À • Gairės valstybėms narėms, kaip užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui - Klausimas, į
kurį atsakoma žodžiu (O-000065/2018 - B8-0034/2018)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų liepos 2 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

liepos 3 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai liepos 3 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu liepos 4 d., trečiadienis, 16.00 val.

32 À • MVĮ apibrėžtis - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000050/2018 - B8-0031/2018)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

liepos 2 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai liepos 2 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

18 À • ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas (rezoliucija)  - Pranešimas: László Tőkés (A8-0179/2018)

- Pakeitimai birželio 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

102 À • Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutas. Tarpuskaitos ir mokėjimo
sistemos  - Pranešimas: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

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

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

61 À • Transporto priemonių apmokestinimas: sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už
naudojimąsi tam tikra infrastruktūra  - Pranešimas: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

- Pakeitimai birželio 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

26 À • Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: 2017 finansiniais metais susidariusio pertekliaus įtraukimas  -
Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

- Pakeitimai birželio 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

93 À • Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projektas: pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės galiojimo pratęsimas  -
Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

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

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

117 À • Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo, atsižvelgiant į Iraną, Europos investicijų bankui suteikiama
ES garantija investiciniams projektams ne Sąjungoje - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105
straipsnio 3 dalį

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

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

10 À • Derybos dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo  - Pranešimas: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

- Pakeitimai birželio 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

50 À • Derybų dėl ES ir Jordanijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia  - Pranešimas: Claude Moraes (A8-0232/2018)

- Pakeitimai birželio 28 d., ketvirtadienis, 13.00 val.
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51 À • Derybų dėl ES ir Turkijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia  - Pranešimas: Claude Moraes (A8-0233/2018)

- Pakeitimai birželio 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

52 À • Derybų dėl ES ir Izraelio susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia  - Pranešimas: Claude Moraes (A8-0235/2018)

- Pakeitimai birželio 28 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

53 À • Derybų dėl ES ir Tuniso susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia  - Pranešimas: Claude Moraes (A8-0237/2018)

- Pakeitimai birželio 28 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

54 À • Derybų dėl ES ir Maroko susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia  - Pranešimas: Claude Moraes (A8-0238/2018)

- Pakeitimai birželio 28 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

55 À • Derybų dėl ES ir Libano susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia  - Pranešimas: Claude Moraes (A8-0234/2018)

- Pakeitimai birželio 28 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

56 À • Derybų dėl ES ir Egipto susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia  - Pranešimas: Claude Moraes (A8-0236/2018)

- Pakeitimai birželio 28 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

57 À • Derybų dėl ES ir Alžyro susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia  - Pranešimas: Claude Moraes (A8-0239/2018)

- Pakeitimai birželio 28 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

21 À • Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)  - Pranešimas: Kinga Gál (A8-0322/2017)

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

22 À • Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS): Europolo užduotys  - Pranešimas: Kinga Gál
(A8-0323/2017)

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

25 À • 2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai  - Pranešimas: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

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

14 À • Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės  - Pranešimas: Ingeborg Gräßle, Richard
Ashworth (A8-0211/2017)

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

65 À • ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

liepos 2 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai liepos 2 d., pirmadienis, 20.00 val.

27 À • Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto poveikis ES piliečiams -
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000052/2018 - B8-0033/2018)  (O-000053/2018 - B8-0032/2018)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

liepos 2 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai liepos 2 d., pirmadienis, 20.00 val.
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106 À • Politinė krizė Moldovoje, kilusi po Kišiniovo mero rinkimų rezultatų panaikinimo

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

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

liepos 4 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

liepos 4 d., trečiadienis, 14.00 val.

107 À • Somalis

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

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

liepos 4 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

liepos 4 d., trečiadienis, 14.00 val.

108 À • Burundis

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

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

liepos 4 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

liepos 4 d., trečiadienis, 14.00 val.

96 À • Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra
- Pranešimas: Monica Macovei (A8-0404/2017)

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

81 À • Socialinės ir solidariosios ekonomikos įmonių statutas  - Pranešimas: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

- Pakeitimai birželio 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

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

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį liepos 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)

liepos 4 d., trečiadienis, 19.00 val.
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