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Procedūrų paaiškinimai
 

Jei Parlamentas nenusprendžia kitaip, plenariniame posėdyje svarstomi tekstai teikiami balsuoti šia tvarka:
 

À = Pateikimo terminai    ´ = Terminai (jei prašoma)    6 = Tekstas dar nepriimtas, galimi terminai

1. Trečiasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««III)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas bendras dokumentas

2. Pritarimas

- Pritarimo procedūra («««)
Sutartyse numatytais atvejais visų Parlamento narių balsų dauguma priimamas arba atmetamas sprendimas, kuriuo duodamas
pritarimas

3. Antrasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««II)
Visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies keičiama Tarybos pozicija; balsavusių narių balsų dauguma
patvirtinama Tarybos pozicija

4. Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

- Darbo tvarkos taisyklių keitimas
Visų Parlamento narių balsų dauguma priimami pakeitimai
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas pasiūlymas dėl sprendimo

5. Pirmasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««I)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas arba iš dalies keičiamas pasiūlymas dėl teisės akto
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas teisėkūros rezoliucijos projektas

6. Pritarimas

- Pritarimo procedūra («««)
Sutartyse numatytais atvejais balsavusių narių balsų dauguma priimamas arba atmetamas sprendimas, kuriuo duodamas
pritarimas

7. Kitos procedūros

- Konsultavimosi procedūra («)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas arba iš dalies keičiamas pasiūlymas dėl teisės akto
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas teisėkūros rezoliucijos projektas

- Kita (pareiškimai, žodiniai klausimai, pranešimai savo iniciatyva, prašymai atšaukti nario imunitetą)
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas pasiūlymas dėl rezoliucijos arba dėl sprendimo



Turinys

Turinys
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2018 m. rugsėjo 10 d., pirmadienis 1

17.00 - 23.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Europos solidarumo korpusas  - Pranešimas: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 1

Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas  - Pranešimas: Ruža Tomašić
(A8-0227/2018) 1

ES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai  - Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 1

Graikijai skirtos specialios priemonės  - Pranešimas: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 1

2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas - Komisijos pareiškimas 1

Trumpas šių pranešimų pristatymas: 2

Po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdai  -
Pranešimas: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 2

Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir
kovos su jais priemonės  - Pranešimas: Pina Picierno (A8-0265/2018) 2

ES ir trečiųjų valstybių santykiai, susiję su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra  - Pranešimas:
Brian Hayes (A8-0263/2018) 2

Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje  - Pranešimas: Jill Evans (A8-0228/2018) 2

Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai  - Pranešimas: Heidi
Hautala (A8-0249/2018) 2

Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose  - Pranešimas: Krzysztof Hetman
(A8-0266/2018) 2

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 2

2018 m. rugsėjo 11 d., antradienis 3

09.00 - 11.30 3

Diskusijos su Graikijos Ministru Pirmininku Alexiu Tsipru Europos ateities tema 3

12.00 - 12.30 Iškilmingas posėdis 3

Libano Respublikos Prezidento Michelio Aouno kalba 3

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

Aprobavimo lygiavertiškumas  - Pranešimas: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 3

Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta
schema  - Pranešimas: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 3

Įgyvendinimo sprendimas dėl kontrolės priemonių taikymo naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms
ciklopropilfentaniliui ir metoksiacetilfentaniliui  - Pranešimas: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 3

Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai,
Lietuvai ir Lenkijai  - Pranešimas: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) 4

Taisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projektas: Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant
suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai  - Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 4

ES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai  - Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 4

Graikijai skirtos specialios priemonės  - Pranešimas: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 4

Po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdai  - Pranešimas:
Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 4

ES ir trečiųjų valstybių santykiai, susiję su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra  - Pranešimas: Brian
Hayes (A8-0263/2018) 4

Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose  - Pranešimas: Krzysztof Hetman
(A8-0266/2018) 4

Europos solidarumo korpusas  - Pranešimas: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 4
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Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas  - Pranešimas: Ruža Tomašić
(A8-0227/2018) 5

Euratomo programa, kuria papildoma bendroji programa „Horizontas 2020“  - Pranešimas: Rebecca Harms
(A8-0258/2018) 5

Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir
kovos su jais priemonės  - Pranešimas: Pina Picierno (A8-0265/2018) 5

Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje  - Pranešimas: Jill Evans (A8-0228/2018) 5

Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai  - Pranešimas: Heidi Hautala
(A8-0249/2018) 5

15.00 - 24.00 5

Padėtis Vengrijoje  - Pranešimas: Judith Sargentini (A8-0250/2018) 5

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje  - Pranešimas: Axel Voss (A8-0245/2018) 5

Autonominių ginklų sistemos - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 6

ES ir JAV santykių padėtis  - Pranešimas: Elmar Brok (A8-0251/2018) 6

Kritiška padėtis Libijoje ir Viduržemio jūros regione - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams
ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 6

Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 6

ES ir Kinijos santykių padėtis  - Pranešimas: Bas Belder (A8-0252/2018) 6

Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė  - Pranešimas: Mady Delvaux, Juan
Fernando López Aguilar (A8-0394/2017) 6

Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis  - Pranešimas: Ignazio Corrao (A8-0405/2017) 6

2018 m. rugsėjo 12 d., trečiadienis 7

09.00 - 11.50 PRIORITETINĖS DISKUSIJOS 7

Sąjungos padėtis - Komisijos pirmininko pareiškimas 7

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

Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo šiočiu vardiniai kiekiai   - Pranešimas: Adina-Ioana Vălean
(A8-0255/2018) 7

JAV ir ES bendradarbiavimo memorandumas (oro eismo valdymo sistemų diegimas)  - Rekomendacija:
Rolandas Paksas (A8-0214/2018) 7

Kanados ir ES oro susisiekimo susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES)  - Rekomendacija: Francisco Assis
(A8-0256/2018) 7

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje  - Pranešimas: Axel Voss (A8-0245/2018) 7

Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė  - Pranešimas: Mady Delvaux, Juan
Fernando López Aguilar (A8-0394/2017) 7

Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis  - Pranešimas: Ignazio Corrao (A8-0405/2017) 8

Padėtis Vengrijoje  - Pranešimas: Judith Sargentini (A8-0250/2018) 8

Autonominių ginklų sistemos - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 8

ES ir JAV santykių padėtis  - Pranešimas: Elmar Brok (A8-0251/2018) 8

ES ir Kinijos santykių padėtis  - Pranešimas: Bas Belder (A8-0252/2018) 8

15.00 - 23.00 8

Pensijų ateitis: kova su privatizavimu ir visuotinių valstybinių socialinės apsaugos sistemų stiprinimas -
Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis) 8

Taryba pristato savo poziciją dėl 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto 8

Asmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir
laisvas tokių duomenų judėjimas  - Pranešimas: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 8

Bendros diskusijos - Plastikų strategija ir cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktai 9

Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija  - Pranešimas: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 9

Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai - Klausimai, į kuriuos
atsakoma žodžiu (O-000063/2018 - B8-0036/2018)  (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 9
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Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms
veiksmų planas  - Pranešimas: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 9

Bendrieji skaitmeniniai vartai  - Pranešimas: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 9

Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė  - Pranešimas: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 9

2018 m. rugsėjo 13 d., ketvirtadienis 10

08.30 - 11.45 10

Augalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas  - Pranešimas: Pavel Poc (A8-0268/2018) 10

Dvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje   - Pranešimas: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 10

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis) 10

Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas 10

Mianmaras, ypač žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejis 10

Kombodža, ypač Kemo Sokhos atvejis 10

11.45 - 12.15 11

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Ministro Pirmininko Zorano Zaevo kalba 11

12.15 - 14.15 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

Eurojusto ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimas  - Pranešimas: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 11

Asmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir
laisvas tokių duomenų judėjimas  - Pranešimas: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 11

Bendrieji skaitmeniniai vartai  - Pranešimas: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 11

Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams
toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas*)  - Pranešimas: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 11

2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas - Pasiūlymai dėl
rezoliucijų 11

Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 11

Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija  - Pranešimas: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 12

Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 12

Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms
veiksmų planas  - Pranešimas: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 12

Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė  - Pranešimas: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 12

Augalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas  - Pranešimas: Pavel Poc (A8-0268/2018) 12

Dvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje   - Pranešimas: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 12

15.00 - 16.00 12

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) 12

G-000006/2018 12

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 14

Pateikimo terminai 16
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17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

14 À«««I • Europos solidarumo korpusas

Pranešimas: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai
(ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES)
Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Kultūros ir švietimo komitetas

51 À«««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

(Balsavimas: 04/07/2018)

35 • ES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Pranešimas dėl ES sanglaudos politikos poveikio Šiaurės Airijai

[2017/2225(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

29 • Graikijai skirtos specialios priemonės

Pranešimas: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Pranešimas dėl Graikijai skirtų specialių priemonių pagal Reglamentą 2015/1839
įgyvendinimo

[2018/2038(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

99 À • 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas

Komisijos pareiškimas

[2018/2847(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį



Trumpas šių pranešimų pristatymas:
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56 • Po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas
darbo vietas būdai

Pranešimas: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Pranešimas dėl po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į
kokybiškas darbo vietas būdų

[2017/2277(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

47 À • Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame
gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonės

Pranešimas: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pranešimas dėl bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešosiose erdvėse ir
politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonių

[2018/2055(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

33 • ES ir trečiųjų valstybių santykiai, susiję su finansinių paslaugų reguliavimu ir
priežiūra

Pranešimas: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Pranešimas dėl ES ir trečiųjų valstybių santykių, susijusių su finansinių paslaugų
reguliavimu ir priežiūra

[2017/2253(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

37 À • Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje

Pranešimas: Jill Evans (A8-0228/2018)

Pranešimas dėl kalbų lygybės skaitmeniniame amžiuje

[2018/2028(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

23 À • Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Pranešimas „Skaidrus ir atskaitingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose
šalyse: miškai“

[2018/2003(INI)]

Vystymosi komitetas

46 • Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose

Pranešimas: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Pranešimas dėl ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimo ES pasienio regionuose

[2018/2054(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
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09.00 - 11.30     

 

12.00 - 12.30     Iškilmingas posėdis

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.30 Diskusijos

12.00 - 12.30 Iškilmingas posėdis

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 24.00 Diskusijos

11 • Diskusijos su Graikijos Ministru Pirmininku Alexiu Tsipru Europos ateities tema

[2018/2730(RSP)]

92 • Libano Respublikos Prezidento Michelio Aouno kalba

20 «««I - Aprobavimo lygiavertiškumas

Pranešimas: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos
sprendimas 2003/17/EB dėl Brazilijoje atliekamo pašarinių sėklinių augalų ir sėklinių javų aprobavimo
lygiavertiškumo ir Brazilijoje užaugintos pašarinių augalų bei javų sėklos lygiavertiškumo, taip pat dėl
Moldovoje atliekamo sėklinių javų, sėklinių daržovių ir sėklinių aliejinių bei pluoštinių augalų aprobavimo
lygiavertiškumo ir dėl Moldovoje užaugintos javų, daržovių ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėklos
lygiavertiškumo

[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

30 « - Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms
skirta schema

Pranešimas: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl
pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta
schema

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

87 « - Įgyvendinimo sprendimas dėl kontrolės priemonių taikymo naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms
ciklopropilfentaniliui ir metoksiacetilfentaniliui

Pranešimas: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujoms
psichoaktyvioms medžiagoms N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamidui
(ciklopropilfentaniliui) ir 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidui
(metoksiacetilfentaniliui) projekto

[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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80 - Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai,
Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai

Pranešimas: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų
mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai

[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]

Biudžeto komitetas

81 - Taisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projektas: Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas
siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai

Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr.
4/2018 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo
siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai

[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]

Biudžeto komitetas

35 - ES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

[2017/2225(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

29 - Graikijai skirtos specialios priemonės

Pranešimas: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

[2018/2038(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

56 - Po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdai

Pranešimas: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

[2017/2277(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

33 - ES ir trečiųjų valstybių santykiai, susiję su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra

Pranešimas: Brian Hayes (A8-0263/2018)

[2017/2253(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

46 - Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose

Pranešimas: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

[2018/2054(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

14 À«««I - Europos solidarumo korpusas

Pranešimas: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Kultūros ir švietimo komitetas



 

15.00 - 24.00     
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51 À«««I - Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas

Pranešimas: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

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

Regioninės plėtros komitetas

(Balsavimas: 04/07/2018)

31 À« - Euratomo programa, kuria papildoma bendroji programa „Horizontas 2020“

Pranešimas: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos atominės energijos bendrijos mokslinių
tyrimų ir mokymo programos (2019–2020 m.), kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų
programa „Horizontas 2020“

[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

47 À - Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime ES prevencijos
ir kovos su jais priemonės

Pranešimas: Pina Picierno (A8-0265/2018)

[2018/2055(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

37 À - Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje

Pranešimas: Jill Evans (A8-0228/2018)

[2018/2028(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

23 À - Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

[2018/2003(INI)]

Vystymosi komitetas

19 À • Padėtis Vengrijoje

Pranešimas: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo, kuriuo pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalį
Taryba raginama nustatyti, ar esama aiškaus pavojaus, kad Vengrija šiurkščiai pažeidžia
vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga

[2017/2131(INL)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

88 À«««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
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86 À • Autonominių ginklų sistemos

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

[2018/2752(RSP)]

34 À • ES ir JAV santykių padėtis

Pranešimas: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Pranešimas dėl ES ir JAV santykių padėties

[2017/2271(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

98 • Kritiška padėtis Libijoje ir Viduržemio jūros regione

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

[2018/2846(RSP)]

100 À • Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai

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

[2018/2849(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

28 À • ES ir Kinijos santykių padėtis

Pranešimas: Bas Belder (A8-0252/2018)

Pranešimas dėl ES ir Kinijos santykių padėties

[2017/2274(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

52 À«««I • Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė

Pranešimas: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl į Sąjungą
įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas
(EB) Nr. 1889/2005

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

53 À«««I • Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

Pranešimas: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su
pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



2018 m. rugsėjo 12 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 11.50     PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.50 PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

43 • Sąjungos padėtis

Komisijos pirmininko pareiškimas

[2018/2736(RSP)]

84 «««I - Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo šiočiu vardiniai kiekiai

Pranešimas: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos rinkai
pateikiamo vieno distiliavimo shochu, pagaminto naudojant distiliavimo įrangą „Pot still“ ir išpilstyto
Japonijoje, vardinių kiekių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

26 ««« - JAV ir ES bendradarbiavimo memorandumas (oro eismo valdymo sistemų diegimas)

Rekomendacija: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos
bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 1 dalinio pakeitimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

18 ««« - Kanados ir ES oro susisiekimo susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES)

Rekomendacija: Francisco Assis (A8-0256/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą
į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl
oro susisiekimo, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

88 À«««I - Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Pranešimas: Axel Voss (A8-0245/2018)

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

Teisės reikalų komitetas

52 À«««I - Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė

Pranešimas: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



 

15.00 - 23.00     
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53 À«««I - Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

Pranešimas: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

19 À - Padėtis Vengrijoje

Pranešimas: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

86 À - Autonominių ginklų sistemos

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018,
B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018

[2018/2752(RSP)]

34 À - ES ir JAV santykių padėtis

Pranešimas: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

28 À - ES ir Kinijos santykių padėtis

Pranešimas: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

91 • Pensijų ateitis: kova su privatizavimu ir visuotinių valstybinių socialinės apsaugos
sistemų stiprinimas

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)

[2018/2843(RSP)]

44 • Taryba pristato savo poziciją dėl 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

[2018/2737(RSP)]

16 À«««I • Asmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms
tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas

Pranešimas: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmenų
apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB)
Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



Bendros diskusijos - Plastikų strategija ir cheminių medžiagų, produktų ir atliekų

teisės aktai

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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32 À • Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija

Pranešimas: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Pranešimas dėl Europinės plastikų žiedinėje ekonomikoje strategijos

[2018/2035(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

70 À • Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Tarybai
Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai

[2018/2589(RSP)]

24 À • Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu
antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas

Pranešimas: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Pranešimas dėl bendros sveikatos koncepcija grindžiamo Europos kovos su atsparumu
antimikrobinėms medžiagoms (AAM) veiksmų plano

[2017/2254(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

55 À«««I • Bendrieji skaitmeniniai vartai

Pranešimas: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų
skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti ir pagalbos bei
problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.
1024/2012

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

49 À • Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė

Pranešimas: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Panešimas „Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė“

[2017/2257(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas



2018 m. rugsėjo 13 d., ketvirtadienis

 

 

08.30 - 11.45     

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
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08.30 - 11.45 Diskusijos

11.45 - 12.15 Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Ministro Pirmininko Zorano Zaevo kalba

12.15 - 14.15 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Platesnės apimties klausimai

36 À • Augalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas

Pranešimas: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pranešimas dėl Augalų apsaugos produktų reglamento (EB) Nr. 1107/2009 įgyvendinimo

[2017/2128(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

22 À • Dvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje

Pranešimas: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Pranešimas dėl dvejopos produktų kokybės bendrojoje rinkoje

[2018/2008(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

94 À • Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas

Bendra rezoliucija B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018,
B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Mianmaras, ypač žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejis

Bendra rezoliucija B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018,
B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Kombodža, ypač Kemo Sokhos atvejis

Bendra rezoliucija B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018,
B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]



11.45 - 12.15

 

12.15 - 14.15     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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93 • Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Ministro Pirmininko Zorano
Zaevo kalba

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

89 « - Eurojusto ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimas

Pranešimas: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir
Albanijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

16 À«««I - Asmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens
duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas

Pranešimas: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

55 À«««I - Bendrieji skaitmeniniai vartai

Pranešimas: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

101 «««I - Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių
piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas*)

Pranešimas: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo
turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis

99 À - 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018,
B8-0393/2018, B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

100 À - Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0383/2018, Bendra rezoliucija B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018,
B8-0387/2018, B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]



 

15.00 - 16.00
 

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)
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32 À - Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija

Pranešimas: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[2018/2035(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

70 À - Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0363/2018

[2018/2589(RSP)]

24 À - Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms
medžiagoms veiksmų planas

Pranešimas: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

49 À - Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė

Pranešimas: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas

36 À - Augalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas

Pranešimas: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

22 À - Dvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje

Pranešimas: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 

Pateikimo terminai

13 13
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

 
 

2018 m. rugsėjo 10 d., pirmadienis

 

17.00 - 23.00

 

 

2018 m. rugsėjo 11 d., antradienis

 

09.00 - 11.30

 

15.00 - 24.00

 

14 14Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

626.050/OJ 626.050/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :60'

Pranešėjai (4 x 6') :24'

Nuomonės referentai (9 x 1') :9'

Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 2 dalis) (6 x 4') :24'

Procedūra „prašau žodžio“ (11 x 5') :55'

Parlamento nariai :60'

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

Graikijos ministras pirmininkas Alexis Tsipras (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

Vengrijos Ministras Pirmininkas Viktor Orbán (kartu su atsakymais) :5'

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

:40'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Pranešėjai (7 x 6') :42'

Nuomonės referentai (14 x 1') :14'

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

Parlamento nariai :239' 30

PPE : 66' 30, S&D : 58', ECR : 23' 30, ALDE : 22', Verts/ALE : 17' 30, GUE/NGL : 17', EFDD : 14' 30, ENF :
12' 30, NI : 8'



2018 m. rugsėjo 12 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

2018 m. rugsėjo 13 d., ketvirtadienis

 

08.30 - 11.45

 

15.00 - 16.00

 

15 15Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)
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Taryba (kartu su atsakymais) :5'

Komisijos pirmininkas (kartu su atsakymais) :40'

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

Diskusijų aktualia tema pranešėjas :4'

Taryba (kartu su atsakymais) :20'

Komisija (kartu su atsakymais) :35'

Biudžeto komiteto pirmininkas :3'

Pranešėjai (5 x 6') :30'

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

Autorius (komitetas) :5'

Nuomonės referentai (5 x 1') :5'

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

Parlamento nariai :239' 30

PPE : 66' 30, S&D : 58', ECR : 23' 30, ALDE : 22', Verts/ALE : 17' 30, GUE/NGL : 17', EFDD : 14' 30, ENF :
12' 30, NI : 8'

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

Pranešėjas (2 x 6') :12'

Nuomonės referentas (3 x 1') :3'

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

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

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

Parlamento nariai :60'

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

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. rugsėjo 10 d., pirmadienis

 

 

2018 m. rugsėjo 11 d., antradienis

 

16 16Pateikimo terminai
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14 À • Europos solidarumo korpusas  - Pranešimas: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

99 À • 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas - Komisijos
pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 11 d., antradienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 12 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 12 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu rugsėjo 12 d., trečiadienis, 19.00 val.

47 À • Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir
kovos su jais priemonės  - Pranešimas: Pina Picierno (A8-0265/2018)

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

rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

37 À • Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje  - Pranešimas: Jill Evans (A8-0228/2018)

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

rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

23 À • Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai  - Pranešimas: Heidi
Hautala (A8-0249/2018)

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

rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

31 À • Euratomo programa, kuria papildoma bendroji programa „Horizontas 2020“  - Pranešimas: Rebecca
Harms (A8-0258/2018)

- Pakeitimai rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

19 À • Padėtis Vengrijoje  - Pranešimas: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Pakeitimai rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.



 

2018 m. rugsėjo 12 d., trečiadienis
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86 À • Autonominių ginklų sistemos - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 10 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 10 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu rugsėjo 11 d., antradienis, 16.00 val.

34 À • ES ir JAV santykių padėtis  - Pranešimas: Elmar Brok (A8-0251/2018)

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

rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 10 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu rugsėjo 11 d., antradienis, 16.00 val.

100 À • Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 11 d., antradienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 12 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 12 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu rugsėjo 12 d., trečiadienis, 19.00 val.

28 À • ES ir Kinijos santykių padėtis  - Pranešimas: Bas Belder (A8-0252/2018)

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

rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

52 À • Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė  - Pranešimas: Mady Delvaux, Juan
Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

53 À • Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis  - Pranešimas: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

16 À • Asmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis
ir laisvas tokių duomenų judėjimas  - Pranešimas: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

32 À • Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija  - Pranešimas: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Pakeitimai rugsėjo 10 d., pirmadienis, 19.00 val.

70 À • Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai - Klausimai, į kuriuos
atsakoma žodžiu (O-000063/2018 - B8-0036/2018)  (O-000064/2018 - B8-0037/2018)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 10 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 11 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 11 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu rugsėjo 12 d., trečiadienis, 16.00 val.

24 À • Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms
veiksmų planas  - Pranešimas: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

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

rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.



 

2018 m. rugsėjo 13 d., ketvirtadienis

 

Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas

 

18 18Pateikimo terminai

626.050/OJ 626.050/OJ

55 À • Bendrieji skaitmeniniai vartai  - Pranešimas: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

49 À • Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė  - Pranešimas: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- Pakeitimai rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

36 À • Augalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas  - Pranešimas: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- Pakeitimai rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

22 À • Dvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje   - Pranešimas: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

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

rugsėjo 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

94 À • Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) rugsėjo 10 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

rugsėjo 12 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

rugsėjo 12 d., trečiadienis, 14.00 val.

95 À • Mianmaras, ypač žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) rugsėjo 10 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

rugsėjo 12 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

rugsėjo 12 d., trečiadienis, 14.00 val.

96 À • Kombodža, ypač Kemo Sokhos atvejis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) rugsėjo 10 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

rugsėjo 12 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

rugsėjo 12 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti antradienį rugsėjo 7 d., penktadienis, 12.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį rugsėjo 10 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį rugsėjo 11 d., antradienis, 19.00 val.

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

rugsėjo 12 d., trečiadienis, 19.00 val.
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