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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. spalio 1 d., pirmadienis 1

17.00 - 23.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Sveikatos technologijų vertinimas  - Pranešimas: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) 1

Tarybos LGBTI asmenų gairių įgyvendinimas, atsižvelgiant į padėtį Čečėnijoje - Klausimas, į kurį atsakoma
žodžiu (O-000072/2018 - B8-0401/2018) 1

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ - Komisijos
pareiškimas 1

Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant
tarpininkavimo - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000092/2018 - B8-0405/2018) 1

ES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė - Komisijos pareiškimas 1

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 2

2018 m. spalio 2 d., antradienis 3

09.00 - 11.20 3

Pasirengimas 2018 m. spalio 18–19 d. vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui  - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 3

11.30 - 12.00 Iškilmingas posėdis 3

Juodkalnijos Prezidento Milo Đukanovićiaus kalba 3

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

Prašymas atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą  - Pranešimas: Laura Ferrara
(A8-0291/2018) 3

Trečiosios šalys, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiosios šalys, kurių
piliečiams toks reikalavimas netaikomas   - Pranešimas: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(A8-0290/2018) 3

ES ir Maroko mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas: Maroko dalyvavimo Partnerystėje
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos  - Rekomendacija: Aldo
Patriciello (A8-0281/2018) 3

ES ir Kanados oro susisiekimo susitarimas  - Rekomendacija: Francisco Assis (A8-0254/2018) 4

Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies
įtraukimas į Sąjungos muitų teritoriją  - Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018) 4

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška
„EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“  - Pranešimas: Ivana Maletić (A8-0294/2018) 4

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas  - Pranešimas: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(A8-0192/2017) 4

Taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas: rezervo, susijusio su parama Turkijai pagal Pasirengimo narystei
pagalbos priemonę, panaikinimas, Europos kaimynystės priemonės sustiprinimas ir humanitarinės pagalbos
kitiems skubiems veiksmams padidinimas  - Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018) 4

15.00 - 23.00 5

ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms - Klausimai, į
kuriuos atsakoma žodžiu (O-000078/2018 - B8-0404/2018)  (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
(O-000075/2018 - B8-0403/2018) 5

ES parama Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose
(UNRWA) po to, kai JAV atšaukė savo finansinę paramą UNRWA - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 5

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

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos  -
Pranešimas: Miriam Dalli (A8-0287/2018) 5
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Bendros diskusijos - Taisyklės dėl PVM 6

Tam tikrų PVM sistemos taisyklių suderinimas ir supaprastinimas  - Pranešimas: Jeppe Kofod
(A8-0280/2018) 6

Pridėtinės vertės mokesčio tarifai  - Pranešimas: Tibor Szanyi (A8-0279/2018) 6

Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 6

Balsavimo teisių praradimas ES - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
(O-000070/2018 - B8-0040/2018) 6

2018 m. spalio 3 d., trečiadienis 7

09.00 - 10.00 7

Teisės viršenybė Rumunijoje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 7

10.00 - 12.30 7

Diskusijos su Estijos Ministru Pirmininku Jüri Ratasu Europos ateities tema 7

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

Tam tikrų PVM sistemos taisyklių suderinimas ir supaprastinimas  - Pranešimas: Jeppe Kofod
(A8-0280/2018) 7

PVM: atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymo laikotarpis ir greitojo reagavimo mechanizmo
taikymo laikotarpis  - Pranešimas: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018) 7

Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje, susijęs su elektroninio registro turiniu  - Pranešimas:
Ivana Maletić (A8-0285/2018) 7

Sveikatos technologijų vertinimas  - Pranešimas: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) 7

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos  -
Pranešimas: Miriam Dalli (A8-0287/2018) 8

Pridėtinės vertės mokesčio tarifai  - Pranešimas: Tibor Szanyi (A8-0279/2018) 8

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ - Pasiūlymas dėl
rezoliucijos 8

Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant
tarpininkavimo - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 8

ES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 8

15.00 - 23.00 8

Minimalios pajamos siekiant sąžiningos Europos: piliečių teisė - Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos
taisyklių 153a straipsnis) 8

ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)  - Pranešimas: Axel Voss
(A8-0320/2017) 8

Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas  - Pranešimas: Nathalie Griesbeck
(A8-0001/2018) 8

Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje  - Pranešimas: Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0201/2018) 9

Pinigų plovimo pavojus ES bankų sektoriuje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 9

Ekstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje: parama vietos ir regionų valdžios institucijoms -
Tarybos ir Komisijos pareiškimai 9

Kova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga - Komisijos pareiškimas 9

2018 m. spalio 4 d., ketvirtadienis 10

09.00 - 11.50 10

Viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys  - Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 10

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

Žiniasklaidos laisvės padėties blogėjimas Baltarusijoje, ypač portalo „Chartija 97“ atvejis 10

JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėtis 10
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Masinis uigūrų ir kazachų savavališkas sulaikymas Sindziango uigūrų autonominiame regione 10

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 10

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės
principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) 10

Viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys  - Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 10

ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)  - Pranešimas: Axel Voss
(A8-0320/2017) 10

Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas  - Pranešimas: Nathalie Griesbeck
(A8-0001/2018) 11

Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje  - Pranešimas: Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0201/2018) 11

ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms - Pasiūlymai
dėl rezoliucijų 11

Padėtis Jemene - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 11

Kova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 11

15.00 - 16.00 11

Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai -
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000095/2018 - B8-0410/2018) 11

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 13

Pateikimo terminai 16



2018 m. spalio 1 d., pirmadienis

 

 

17.00 - 23.00     
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17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

74 À«««I • Sveikatos technologijų vertinimas

Pranešimas: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos
technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Bus balsuojama trečiadienį

69 • Tarybos LGBTI asmenų gairių įgyvendinimas, atsižvelgiant į padėtį Čečėnijoje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke
(O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija
Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
Komisijai
Tarybos LGBTI asmenų gairių įgyvendinimas, atsižvelgiant į padėtį Čečėnijoje

[2018/2851(RSP)]

84 À • Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo
sutartys“

Komisijos pareiškimas

[2018/2689(RSP)]

Bus balsuojama trečiadienį

37 À • Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo
įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Komisijai
Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant
tarpininkavimo

[2017/2772(RSP)]

Bus balsuojama trečiadienį

86 À • ES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė

Komisijos pareiškimas

[2018/2720(RSP)]

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



2018 m. spalio 2 d., antradienis

 

 

09.00 - 11.20     

 

11.30 - 12.00     Iškilmingas posėdis

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.20 Diskusijos

11.30 - 12.00 Iškilmingas posėdis

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

23 • Pasirengimas 2018 m. spalio 18–19 d. vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos
susitikimui

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2771(RSP)]

64 • Juodkalnijos Prezidento Milo Đukanovićiaus kalba

76 - Prašymas atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą

Pranešimas: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą

[2018/2069(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

59 «««I - Trečiosios šalys, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiosios šalys, kurių
piliečiams toks reikalavimas netaikomas

Pranešimas: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio trečiųjų šalių, kurių
piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas
netaikomas, sąrašus (kodifikuota redakcija)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Teisės reikalų komitetas

31 ««« - ES ir Maroko mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas: Maroko dalyvavimo
Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos

Rekomendacija: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės mokslinio ir
technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Maroko Karalystės dalyvavimo
Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo
Sąjungos vardu projekto

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
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75 ««« - ES ir Kanados oro susisiekimo susitarimas

Rekomendacija: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kanados susitarimo
dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

73 « - Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies
įtraukimas į Sąjungos muitų teritoriją

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/112/EB ir
2008/118/EB nuostatos dėl Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios
Lugano ežero dalies įtraukimo į Sąjungos muitų teritoriją ir į Direktyvos 2008/118/EB teritorinę taikymo
sritį

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

56 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška
„EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“

Pranešimas: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Nyderlandų paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių
paslaugų veikla)

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Biudžeto komitetas

17 À«««I - Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas

Pranešimas: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias
rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės
aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Kultūros ir švietimo komitetas

57 À - Taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas: rezervo, susijusio su parama Turkijai pagal Pasirengimo
narystei pagalbos priemonę, panaikinimas, Europos kaimynystės priemonės sustiprinimas ir
humanitarinės pagalbos kitiems skubiems veiksmams padidinimas

Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr.
5/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: Rezervo, susijusio su Turkijai teikiama parama pagal Pasirengimo
narystei pagalbos priemonę (PNPP II), panaikinimas, asignavimų Europos kaimynystės priemonei (EKP) ir
humanitarinei pagalbai, skiriamai kitiems neatidėliotiniems veiksmams, didinimas ir Inovacijų ir tinklų
programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų plano keitimas, susijęs su iniciatyvos „WiFi4EU“
įgyvendinimu

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Biudžeto komitetas
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48 À • ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms
bendrovėms

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Vystymosi komitetas
Tarptautinės prekybos komitetas
Užsienio reikalų komitetas
Tarybai
ES indėlis rengiant JT privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Vystymosi komitetas
Tarptautinės prekybos komitetas
Užsienio reikalų komitetas
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo
politikai
ES indėlis rengiant JT privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Vystymosi komitetas
Tarptautinės prekybos komitetas
Užsienio reikalų komitetas
Komisijai
ES indėlis rengiant JT privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms

[2018/2763(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

70 • ES parama Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams
Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) po to, kai JAV atšaukė savo finansinę paramą
UNRWA

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

[2018/2852(RSP)]

71 À • Padėtis Jemene

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

[2018/2853(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

66 À«««I • Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių
išmetamų teršalų normos

Pranešimas: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto
priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų
transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.
715/2007 (nauja redakcija)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas



Bendros diskusijos - Taisyklės dėl PVM

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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15 « • Tam tikrų PVM sistemos taisyklių suderinimas ir supaprastinimas

Pranešimas: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų pridėtinės
vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo iš dalies keičiama
Direktyva 2006/112/EB ir nustatoma valstybių narių tarpusavio prekybos
apmokestinimo galutinė sistema

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

11 À« • Pridėtinės vertės mokesčio tarifai

Pranešimas: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos
Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

89 À • Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2869(RSP)]

Balsavimas vyks per spalio mėn. II plenarinę sesiją

47 • Balsavimo teisių praradimas ES

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Peticijų komitetas
Tarybai
Balsavimo teisių praradimas ES

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Peticijų komitetas
Komisijai
Balsavimo teisių praradimas ES

[2018/2767(RSP)]



2018 m. spalio 3 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 10.00     

 

10.00 - 12.30     

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 10.00 Diskusijos

10.00 - 12.30 Diskusijos

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

68 À • Teisės viršenybė Rumunijoje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2844(RSP)]

Balsavimas vyks per lapkričio mėn. I sesiją

19 • Diskusijos su Estijos Ministru Pirmininku Jüri Ratasu Europos ateities tema

[2018/2731(RSP)]

15 « - Tam tikrų PVM sistemos taisyklių suderinimas ir supaprastinimas

Pranešimas: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

62 « - PVM: atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymo laikotarpis ir greitojo reagavimo
mechanizmo taikymo laikotarpis

Pranešimas: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl
pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su neprivalomo atvirkštinio
apmokestinimo mechanizmo taikymo tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant ar teikiant gali
būti sukčiaujama, laikotarpiu ir su kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu greitojo reagavimo
mechanizmo taikymo laikotarpiu

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

63 « - Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje, susijęs su elektroninio registro turiniu

Pranešimas: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr.
389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje nuostatos dėl elektroninio registro turinio

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

74 À«««I - Sveikatos technologijų vertinimas

Pranešimas: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas



 

15.00 - 23.00     
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66 À«««I - Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų
normos

Pranešimas: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

11 À« - Pridėtinės vertės mokesčio tarifai

Pranešimas: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

84 À - Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant
tarpininkavimo

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - ES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Minimalios pajamos siekiant sąžiningos Europos: piliečių teisė

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)

Pranešimas: Axel Voss (A8-0320/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos
Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

30 À«««I • Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas

Pranešimas: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nutarimų
įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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28 À«««I • Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje

Pranešimas: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laisvo ne
asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

78 • Pinigų plovimo pavojus ES bankų sektoriuje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2860(RSP)]

72 • Ekstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje: parama vietos ir regionų
valdžios institucijoms

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2854(RSP)]

85 À • Kova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga

Komisijos pareiškimas

[2018/2747(RSP)]



2018 m. spalio 4 d., ketvirtadienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

 

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

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Diskusijos

65 • Viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys

Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Pranešimas dėl viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinio

[2017/2278(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

80 À • Žiniasklaidos laisvės padėties blogėjimas Baltarusijoje, ypač portalo „Chartija
97“ atvejis

Bendra rezoliucija B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018,
B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

[2018/2861(RSP)]

81 À • JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėtis

Bendra rezoliucija B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018,
B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

[2018/2862(RSP)]

82 À • Masinis uigūrų ir kazachų savavališkas sulaikymas Sindziango uigūrų
autonominiame regione

Bendra rezoliucija B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018,
B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

[2018/2863(RSP)]

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

65 - Viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys

Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

[2017/2278(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

16 À«««I - ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)

Pranešimas: Axel Voss (A8-0320/2017)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



 

15.00 - 16.00     
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30 À«««I - Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas

Pranešimas: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

28 À«««I - Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje

Pranešimas: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

48 À - ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

[2018/2763(RSP)]

71 À - Padėtis Jemene

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018,
B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

[2018/2853(RSP)]

85 À - Kova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0400/2018

[2018/2747(RSP)]

79 À • Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių
auginimo poveikis aplinkai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli,
Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline
Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland,
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod,
Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda,
Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn
Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef
Weidenholzer (O-000095/2018 - B8-0410/2018)
Komisijai
Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai

[2018/2858(RSP)]

Balsavimas vyks per spalio mėn. II plenarinę sesiją



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 

Pateikimo terminai

12 12
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

 
 

2018 m. spalio 1 d., pirmadienis

 

17.00 - 23.00

 

 

2018 m. spalio 2 d., antradienis

 

09.00 - 11.20

 

15.00 - 23.00
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Komisija (kartu su atsakymais) :35'

Pranešėjas :6'

Nuomonės referentai (2 x 1') :2'

Autorius (komitetas) :5'

Autoriai (frakcijos) (4 x 2') :8'

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

Parlamento nariai :150'

PPE : 40' 30, S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14', Verts/ALE : 11', GUE/NGL : 11', EFDD : 9' 30, ENF : 8', NI
: 6'

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :74' 30

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

Taryba (kartu su atsakymais) :20'

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

:20'

Komisija (kartu su atsakymais) :35'

Pranešėjai (3 x 6') :18'

Nuomonės referentas :1'

Autoriai (komitetai) (3 x 2') :6'

Autoriai (komitetai) :5'

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

Parlamento nariai :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30



2018 m. spalio 3 d., trečiadienis

 

09.00 - 10.00

 

10.00 - 12.30

 

15.00 - 23.00

 

 

2018 m. spalio 4 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 11.50
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Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Rumunijos ministrė pirmininkė Vasilica Viorica Dăncilă (kartu su
atsakymais)

:5'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :21'

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

Estijos Ministras Pirmininkas Jüri Ratas (kartu su atsakymais) :30'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Parlamento nariai :74' 30

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

Diskusijų aktualia tema pranešėjas :4'

Taryba (kartu su atsakymais) :25'

Komisija (kartu su atsakymais) :50'

Pranešėjai (3 x 6') :18'

Nuomonės referentai (5 x 1') :5'

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

Parlamento nariai :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Pranešėjas :6'

Nuomonės referentai (2 x 1') :2'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

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

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

Parlamento nariai :60' 30

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



15.00 - 16.00
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Komisija (kartu su atsakymais) :5'

Autorius (komitetas) :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. spalio 1 d., pirmadienis

 

 

2018 m. spalio 2 d., antradienis

 

16 16Pateikimo terminai
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74 À • Sveikatos technologijų vertinimas  - Pranešimas: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 1 d., pirmadienis, 19.00 val.

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

84 À • Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ - Komisijos
pareiškimas

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos rugsėjo 26 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai spalio 1 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 2 d., antradienis, 16.00 val.

37 À • Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant
tarpininkavimo - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000092/2018 - B8-0405/2018)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 26 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 1 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 1 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 2 d., antradienis, 16.00 val.

86 À • ES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos rugsėjo 26 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai spalio 1 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 2 d., antradienis, 16.00 val.

17 À • Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas  - Pranešimas: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(A8-0192/2017)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 26 d., trečiadienis, 13.00 val.

57 À • Taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas: rezervo, susijusio su parama Turkijai pagal Pasirengimo narystei
pagalbos priemonę, panaikinimas, Europos kaimynystės priemonės sustiprinimas ir humanitarinės
pagalbos kitiems skubiems veiksmams padidinimas  - Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Pakeitimai rugsėjo 28 d., penktadienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 1 d., pirmadienis, 19.00 val.

48 À • ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms -
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000078/2018 - B8-0404/2018)  (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
(O-000075/2018 - B8-0403/2018)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 2 d., antradienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 3 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 3 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 3 d., trečiadienis, 19.00 val.
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71 À • Padėtis Jemene - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 1 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 3 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 3 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 3 d., trečiadienis, 19.00 val.

66 À • Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų
normos  - Pranešimas: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 26 d., trečiadienis, 13.00 val.

11 À • Pridėtinės vertės mokesčio tarifai  - Pranešimas: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- Pakeitimai rugsėjo 26 d., trečiadienis, 13.00 val.

89 À • Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 22 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 22 d., pirmadienis, 20.00 val.

68 À • Teisės viršenybė Rumunijoje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 7 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 12 d., pirmadienis, 19.00 val.

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

16 À • ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)  - Pranešimas: Axel Voss
(A8-0320/2017)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 26 d., trečiadienis, 13.00 val.

30 À • Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas  - Pranešimas: Nathalie Griesbeck
(A8-0001/2018)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 26 d., trečiadienis, 13.00 val.

28 À • Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje  - Pranešimas: Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0201/2018)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 26 d., trečiadienis, 13.00 val.

85 À • Kova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos rugsėjo 26 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai spalio 1 d., pirmadienis, 19.00 val.
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80 À • Žiniasklaidos laisvės padėties blogėjimas Baltarusijoje, ypač portalo „Chartija 97“ atvejis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) spalio 1 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

spalio 3 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

spalio 3 d., trečiadienis, 14.00 val.

81 À • JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėtis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) spalio 1 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

spalio 3 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

spalio 3 d., trečiadienis, 14.00 val.

82 À • Masinis uigūrų ir kazachų savavališkas sulaikymas Sindziango uigūrų autonominiame regione

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) spalio 1 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

spalio 3 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

spalio 3 d., trečiadienis, 14.00 val.

79 À • Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis
aplinkai - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000095/2018 - B8-0410/2018)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 22 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 22 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti antradienį rugsėjo 28 d., penktadienis, 12.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį spalio 1 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį spalio 2 d., antradienis, 19.00 val.

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

spalio 3 d., trečiadienis, 19.00 val.
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