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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
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2018 m. spalio 22 d., pirmadienis 1

17.00 - 23.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Bendros diskusijos - COP 24 ir COP 14 1

2018 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 24) Katovicuose, Lenkija - Klausimai, į kuriuos atsakoma
žodžiu (O-000089/2018 - B8-0411/2018)  (O-000090/2018 - B8-0412/2018) 1

14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14) - Klausimai, į kuriuos
atsakoma žodžiu (O-000115/2018 - B8-0413/2018)  (O-000116/2018 - B8-0414/2018) 1

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai  - Pranešimas: Daniele Viotti, Paul Rübig
(A8-0313/2018) 1

Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė  - Pranešimas: Michel Dantin (A8-0288/2018) 2

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas  - Pranešimas: Frédérique Ries (A8-0317/2018) 2

Trumpas šių pranešimų pristatymas: 2

Euro zonos užimtumo ir socialinė politika  - Pranešimas: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018) 2

Darbuotojų finansinio dalyvavimo svarba kuriant darbo vietas ir vykdant bedarbių reintegraciją į darbo
rinką  - Pranešimas: Renate Weber (A8-0293/2018) 2

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 2

2018 m. spalio 23 d., antradienis 3

09.00 - 10.30 3

„Cambridge Analytica“ naudojimasis „Facebook“ naudotojų duomenimis ir poveikis duomenų apsaugai -
Komisijos pareiškimas 3

10.30 - 12.50 3

Diskusijos su Rumunijos Prezidentu Klausu Iohannisu Europos ateities tema 3

13.00 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 3

Konsultavimasis dėl Alfonso Luigi Marros (Alfonso Luigi Marra) imuniteto  - Pranešimas: Gilles Lebreton
(A8-0325/2018) 3

Prašymas atšaukti Manoliso Kefalogianniso (Manolis Kefalogiannis) imunitetą  - Pranešimas: Jean-Marie
Cavada (A8-0333/2018) 3

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimas  - Rekomendacija: Pavel Svoboda
(A8-0323/2018) 3

ES ir Bahamų susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo  - Rekomendacija: Emilian Pavel (A8-0304/2018) 3

ES ir Mauricijaus susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo  - Rekomendacija: Emilian Pavel
(A8-0303/2018) 4

ES ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo  - Rekomendacija: Emilian Pavel
(A8-0305/2018) 4

ES ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo  - Rekomendacija: Emilian
Pavel (A8-0306/2018) 4

ES ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo  - Rekomendacija: Emilian Pavel
(A8-0301/2018) 4

ES ir Seišelių susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo  - Rekomendacija: Emilian Pavel (A8-0302/2018) 4

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2018/002
PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel“  - Pranešimas: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018) 4

ESIF vykdomojo direktoriaus skyrimas  - Pranešimas: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri (A8-0314/2018) 5

ESIF vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas  - Pranešimas: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri
(A8-0312/2018) 5

Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė  - Pranešimas: Michel Dantin (A8-0288/2018) 5

Lėšos ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir investicijoms į ekonomikos augimą ir darbo vietų
kūrimą  - Pranešimas: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018) 5
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Ataskaitų teikimo pareigų suderinimas aplinkos politikos srityje  - Pranešimas: Adina-Ioana Vălean
(A8-0324/2018) 5

Darbuotojų finansinio dalyvavimo svarba kuriant darbo vietas ir vykdant bedarbių reintegraciją į darbo rinką
- Pranešimas: Renate Weber (A8-0293/2018) 5

15.00 - 23.00 6

2019 m. Komisijos darbo programa - Komisijos pareiškimas 6

„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 6

Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule - Sąjungos vyriausiosios
įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 6

Padėtis Azovo jūroje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 6

Padėtis Venesueloje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas 6

Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 6

Bendros diskusijos - Šengeno informacinė sistema 6

Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas patikrinimams kertant
sieną  - Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0347/2017) 6

Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas policijos ir teisminiam
bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose  - Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0349/2017) 7

Šengeno informacinės sistemos naudojimas neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams  -
Pranešimas: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017) 7

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba  -
Pranešimas: Marco Valli (A8-0300/2018) 7

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)  - Pranešimas: Bart
Staes (A8-0299/2018) 7

2018 m. spalio 24 d., trečiadienis 8

09.00 - 11.50 8

2018 m. spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados - Europos Vadovų Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 8

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 8

Prašymas atšaukti Steeve'o Briois (Steeve Briois) imunitetą  - Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018) 8

Prašymas atšaukti Sophie Montel imunitetą  - Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018) 8

Prašymas atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą  - Pranešimas: Heidi Hautala
(A8-0351/2018) 8

2019 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai 8

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai  - Pranešimas: Daniele Viotti, Paul Rübig
(A8-0313/2018) 8

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba  -
Pranešimas: Marco Valli (A8-0300/2018) 8

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)  - Pranešimas: Bart
Staes (A8-0299/2018) 9

Parama struktūrinėms reformoms valstybėse narėse  - Pranešimas: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl
(A8-0316/2018) 9

Automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Airijoje pradžia  - Pranešimas: Branislav Škripek
(A8-0344/2018) 9

Automatinio keitimosi DNR duomenimis Airijoje pradžia  - Pranešimas: Branislav Škripek (A8-0343/2018) 9

Automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Kroatijoje pradžia  - Pranešimas: Branislav Škripek
(A8-0345/2018) 9

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas  - Pranešimas: Frédérique Ries (A8-0317/2018) 9

Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas patikrinimams kertant sieną  -
Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0347/2017) 9
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Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas policijos ir teisminiam
bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose  - Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0349/2017) 10

Šengeno informacinės sistemos naudojimas neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams  -
Pranešimas: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017) 10

Akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimas  - Pranešimas: Miguel Viegas
(A8-0307/2018) 10

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimo naudoti genetiškai modifikuotus
kukurūzus NK603 × MON 810 atnaujinimas 10

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas naudoti genetiškai modifikuotus
kukurūzus MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 10

15.00 - 23.00 10

Lisabonos sutarties vertinimas - Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis) 10

Audito Rūmų 2017 m. metinės ataskaitos pristatymas 10

Kultūros vertybių importas  - Pranešimas: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018) 10

Bendros diskusijos - Veterinariniai vaistai 11

Žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra  - Pranešimas: Claudiu Ciprian Tănăsescu
(A8-0035/2016) 11

Veterinariniai vaistai  - Pranešimas: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 11

Vaistinių pašarų gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas  - Pranešimas: Clara Eugenia Aguilera García
(A8-0075/2016) 11

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra  -
Pranešimas: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018) 11

Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones  - Pranešimas:
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018) 11

Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000084/2018 - B8-0415/2018) 12

Dideli ES REACH reglamento įgyvendinimo trūkumai ir neištirtų cheminių medžiagų naudojimas ES -
Tarybos ir Komisijos pareiškimai 12

2018 m. spalio 25 d., ketvirtadienis 13

09.00 - 11.50 13

Medicinos priemonių ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentų įgyvendinimas - Klausimas, į
kurį atsakoma žodžiu (O-000085/2018 - B8-0416/2018) 13

Trumpas šių pranešimų pristatymas: 13

Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas veikti!  - Pranešimas: Ismail
Ertug (A8-0297/2018) 13

Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai  - Pranešimas: Joachim Schuster (A8-0319/2018) 13

ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų valstybių sukčiavimo atvejais  -
Pranešimas: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018) 13

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 14

Kultūros vertybių importas  - Pranešimas: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018) 14

ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų valstybių sukčiavimo atvejais  -
Pranešimas: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018) 14

Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje  - Pranešimas: Paolo
De Castro (A8-0309/2018) 14

Žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra  - Pranešimas: Claudiu Ciprian Tănăsescu
(A8-0035/2016) 14

Veterinariniai vaistai  - Pranešimas: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 14

Vaistinių pašarų gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas  - Pranešimas: Clara Eugenia Aguilera García
(A8-0075/2016) 14

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra  -
Pranešimas: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018) 14

Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones  - Pranešimas:
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018) 14
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Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas  -
Pranešimas: Alain Cadec (A8-0310/2018) 15

Europos bankininkystės institucijos būstinės vieta  - Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès
(A8-0153/2018) 15

Europos vaistų agentūros būstinės perkėlimas  - Pranešimas: Giovanni La Via (A8-0063/2018) 15

Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 15

Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai -
Pasiūlymai dėl rezoliucijų 15

2018 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 24) Katovicuose, Lenkija - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 15

14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14) - Pasiūlymas dėl
rezoliucijos 15

Euro zonos užimtumo ir socialinė politika  - Pranešimas: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018) 16

„Cambridge Analytica“ naudojimasis „Facebook“ naudotojų duomenimis ir poveikis duomenų apsaugai -
Pasiūlymas dėl rezoliucijos 16

Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 16

Padėtis Azovo jūroje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 16

Padėtis Venesueloje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 16

Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 16

Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas veikti!  - Pranešimas: Ismail Ertug
(A8-0297/2018) 16

Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai  - Pranešimas: Joachim Schuster (A8-0319/2018) 16

15.00 - 16.00 17

Sąžiningos rinkos sąlygos pramonei - Komisijos pareiškimas 17

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 19

Pateikimo terminai 21



2018 m. spalio 22 d., pirmadienis

 

 

17.00 - 23.00     

 
Bendros diskusijos - COP 24 ir COP 14

 
Bendrų diskusijų pabaiga

1 12018 m. spalio 22 d., pirmadienis
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17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

32 À • 2018 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 24) Katovicuose, Lenkija

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas
Eickhout, Estefanía Torres Martínez (O-000089/2018 - B8-0411/2018)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Tarybai
2018 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Katovicuose, Lenkijoje (COP 24)

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas
Eickhout, Estefanía Torres Martínez (O-000090/2018 - B8-0412/2018)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
2018 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Katovicuose, Lenkijoje (COP 24)

[2018/2598(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

29 À • 14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP
14)

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja
Hazekamp, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh (O-000115/2018 - B8-0413/2018)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Tarybai
14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14)

Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja
Hazekamp, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh (O-000116/2018 - B8-0414/2018)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14)

[2018/2791(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

24 À • Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

Pranešimas: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

[11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)]

Biudžeto komitetas

Bus balsuojama trečiadienį



 

Trumpas šių pranešimų pristatymas:

2 22018 m. spalio 22 d., pirmadienis
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44 À«««I • Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė

Pranešimas: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto
vandens kokybės (nauja redakcija)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

43 À«««I • Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas

Pranešimas: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų
plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Bus balsuojama trečiadienį

87 À • Euro zonos užimtumo ir socialinė politika

Pranešimas: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

Pranešimas dėl euro zonos užimtumo ir socialinė politikos

[2018/2034(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Bus balsuojama ketvirtadienį

20 À • Darbuotojų finansinio dalyvavimo svarba kuriant darbo vietas ir vykdant
bedarbių reintegraciją į darbo rinką

Pranešimas: Renate Weber (A8-0293/2018)

Pranešimas dėl darbuotojų finansinio dalyvavimo svarbos kuriant darbo vietas ir
vykdant bedarbių reintegraciją į darbo rinką

[2018/2053(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

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



2018 m. spalio 23 d., antradienis

 

 

09.00 - 10.30     

 

10.30 - 12.50     

 

13.00 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 10.30 Diskusijos

10.30 - 12.50 Diskusijos

13.00 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

70 À • „Cambridge Analytica“ naudojimasis „Facebook“ naudotojų duomenimis ir
poveikis duomenų apsaugai

Komisijos pareiškimas

[2018/2855(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

30 • Diskusijos su Rumunijos Prezidentu Klausu Iohannisu Europos ateities tema

[2018/2732(RSP)]

101 - Konsultavimasis dėl Alfonso Luigi Marros (Alfonso Luigi Marra) imuniteto

Pranešimas: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

Pranešimas dėl prašymo konsultuotis dėl Alfonso Luigi Marros (Alfonso Luigi Marra) privilegijų ir
imunitetų

[2018/2058(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

102 - Prašymas atšaukti Manoliso Kefalogianniso (Manolis Kefalogiannis) imunitetą

Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Manoliso Kefalogianniso (Manolis Kefalogiannis) imunitetą

[2017/2133(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

86 ««« - Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimas

Rekomendacija: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 216/2013
dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo, projekto

[14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)]

Teisės reikalų komitetas

76 ««« - ES ir Bahamų susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

Rekomendacija: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Bahamų Sandraugos susitarimo, kuriuo iš
dalies keičiamas Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo,
sudarymo Sąjungos vardu projekto

[12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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77 ««« - ES ir Mauricijaus susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

Rekomendacija: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo, kuriuo
iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio
režimo, sudarymo Sąjungos vardu projekto

[12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

78 ««« - ES ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

Rekomendacija: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo, kuriuo iš
dalies keičiamas Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo,
sudarymo Sąjungos vardu projekto

[12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

79 ««« - ES ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

Rekomendacija: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo,
kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio
bevizio režimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

[12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

80 ««« - ES ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

Rekomendacija: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Barbadoso susitarimo, kuriuo iš dalies
keičiamas Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos
vardu projekto

[12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

81 ««« - ES ir Seišelių susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

Rekomendacija: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo, kuriuo iš
dalies keičiamas Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo,
sudarymo Sąjungos vardu projekto

[12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

71 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška
„EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel“

Pranešimas: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų
(Portugalijos paraiška „EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel“)

[COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)]

Biudžeto komitetas
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92 « - ESIF vykdomojo direktoriaus skyrimas

Pranešimas: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo vykdomojo direktoriaus skyrimo

[N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)]

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

93 « - ESIF vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas

Pranešimas: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo vykdomojo direktoriaus pavaduotojo
skyrimo

[N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)]

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

44 À«««I - Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė

Pranešimas: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

37 À«««I - Lėšos ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir investicijoms į ekonomikos augimą ir darbo
vietų kūrimą

Pranešimas: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos
Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir
ištaisomos to reglamento nuostatos dėl investicijoms į ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslais
skiriamų lėšų

[COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

42 À«««I - Ataskaitų teikimo pareigų suderinimas aplinkos politikos srityje

Pranešimas: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ataskaitų teikimo pareigų
suderinimo aplinkos politikos srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB,
2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010
ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005

[COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

20 À - Darbuotojų finansinio dalyvavimo svarba kuriant darbo vietas ir vykdant bedarbių reintegraciją į
darbo rinką

Pranešimas: Renate Weber (A8-0293/2018)

[2018/2053(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas



15.00 - 23.00     

 
Bendros diskusijos - Šengeno informacinė sistema
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51 • 2019 m. Komisijos darbo programa

Komisijos pareiškimas

[2018/2850(RSP)]

112 À • „Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos
spragos

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2900(RSP)]

Bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

107 À • Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule

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

[2018/2885(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

94 À • Padėtis Azovo jūroje

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

[2018/2870(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

111 À • Padėtis Venesueloje

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

[2018/2891(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

108 À • Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių
mechanizmą

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2886(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

16 À«««I • Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas
patikrinimams kertant sieną

Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo
patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.
515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006

[COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



 
Bendrų diskusijų pabaiga
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17 À«««I • Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas
policijos ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose

Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo
policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose
bylose, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas
Reglamentas (EB) Nr. 1986/2006, Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir Komisijos
sprendimas 2010/261/ES

[COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

14 À«««I • Šengeno informacinės sistemos naudojimas neteisėtai esančių trečiųjų šalių
piliečių grąžinimo tikslams

Pranešimas: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių
grąžinimo tikslams

[COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

25 • 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir
Europos Vadovų Taryba

Pranešimas: Marco Valli (A8-0300/2018)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

[2017/2138(DEC)]

Biudžeto kontrolės komitetas

12 À • 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras
(EASO)

Pranešimas: Bart Staes (A8-0299/2018)

Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto
įvykdymo patvirtinimo

[2017/2177(DEC)]

Biudžeto kontrolės komitetas



2018 m. spalio 24 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

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 - 23.00 Diskusijos

33 • 2018 m. spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2772(RSP)]

103 - Prašymas atšaukti Steeve'o Briois (Steeve Briois) imunitetą

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Steeve‘o Briois (Steeve Briois) imunitetą

[2018/2075(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

104 - Prašymas atšaukti Sophie Montel imunitetą

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Sophie Montel imunitetą

[2018/2076(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

105 - Prašymas atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą

[2018/2041(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

95 À • 2019 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai

24 À - Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

Pranešimas: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

[11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)]

Biudžeto komitetas

25 - 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų
Taryba

Pranešimas: Marco Valli (A8-0300/2018)

[2017/2138(DEC)]

Biudžeto kontrolės komitetas
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12 À - 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

Pranešimas: Bart Staes (A8-0299/2018)

[2017/2177(DEC)]

Biudžeto kontrolės komitetas

98 «««I - Parama struktūrinėms reformoms valstybėse narėse

Pranešimas: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013
m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos
Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio
fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės
fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos,
susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

[COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

75 « - Automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Airijoje pradžia

Pranešimas: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

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

[11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

74 « - Automatinio keitimosi DNR duomenimis Airijoje pradžia

Pranešimas: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

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

[11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

73 « - Automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Kroatijoje pradžia

Pranešimas: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

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

[11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

43 À«««I - Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas

Pranešimas: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

16 À«««I - Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas patikrinimams
kertant sieną

Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

[COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



 

15.00 - 23.00     
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17 À«««I - Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas policijos ir teisminiam
bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose

Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

[COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

14 À«««I - Šengeno informacinės sistemos naudojimas neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo
tikslams

Pranešimas: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

[COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

39 À« - Akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimas

Pranešimas: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/83/EEB dėl akcizų
už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo

[COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

96 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimo naudoti genetiškai modifikuotus
kukurūzus NK603 × MON 810 atnaujinimas

B8-0490/2018

[2018/2872(RSP)]

97 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas naudoti genetiškai modifikuotus
kukurūzus MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122

B8-0491/2018

[2018/2873(RSP)]

110 • Lisabonos sutarties vertinimas

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)

[2018/2888(RSP)]

31 • Audito Rūmų 2017 m. metinės ataskaitos pristatymas

[2018/2760(RSP)]

Dalyvaujant Audito Rūmų pirmininkui Klausui-Heineriui Lehne

89 «««I • Kultūros vertybių importas

Pranešimas: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kultūros
vertybių importo

[COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas



Bendros diskusijos - Veterinariniai vaistai

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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15 À«««I • Žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra

Pranešimas: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl
žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis
Europos vaistų agentūrą

[COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Diskusijos: 09/03/2016, balsavimas: 10/03/2016)

18 À«««I • Veterinariniai vaistai

Pranešimas: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
veterinarinių vaistų

[COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Diskusijos: 09/03/2016, balsavimas: 10/03/2016)

19 À«««I • Vaistinių pašarų gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas

Pranešimas: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
vaistinių pašarų gamybos, pateikimo rinkai ir naudojimo, kuriuo panaikinama
Tarybos direktyva 90/167/EEB

[COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

50 À«««I • Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam
tikra infrastruktūra

Pranešimas: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies
keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių
apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

[COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

45 À«««I • Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto
priemones

Pranešimas: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies
keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją
vartojančias kelių transporto priemones

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
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65 À • Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Petra Kammerevert (O-000084/2018 - B8-0415/2018)
Kultūros ir švietimo komitetas
Komisijai
Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas

[2018/2838(RSP)]

109 • Dideli ES REACH reglamento įgyvendinimo trūkumai ir neištirtų cheminių
medžiagų naudojimas ES

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2887(RSP)]



2018 m. spalio 25 d., ketvirtadienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

Trumpas šių pranešimų pristatymas:
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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

62 • Medicinos priemonių ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentų
įgyvendinimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete
Auken, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000085/2018 - B8-0416/2018)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Medicinos priemonių ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentų įgyvendinimas

[2018/2790(RSP)]

27 À • Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas
veikti!

Pranešimas: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Pranešimas „Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje –
laikas veikti!“

[2018/2023(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas

23 À • Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai

Pranešimas: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Pranešimas „Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai“

[2018/2005(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

26 • ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų
valstybių sukčiavimo atvejais

Pranešimas: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Pranešimas „ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų
valstybių sukčiavimo atvejais“

[2018/2006(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas



12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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89 «««I - Kultūros vertybių importas

Pranešimas: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

[COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

26 - ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų valstybių sukčiavimo
atvejais

Pranešimas: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

[2018/2006(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas

113 «««I - Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje

Pranešimas: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos
nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje

[COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis

15 À«««I - Žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra

Pranešimas: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

[COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Diskusijos: 09/03/2016, balsavimas: 10/03/2016)

18 À«««I - Veterinariniai vaistai

Pranešimas: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

[COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Diskusijos: 09/03/2016, balsavimas: 10/03/2016)

19 À«««I - Vaistinių pašarų gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas

Pranešimas: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

[COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

50 À«««I - Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra
infrastruktūra

Pranešimas: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

[COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

45 À«««I - Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones

Pranešimas: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
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99 À«««I - Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas

Pranešimas: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis
vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami
reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr.
1300/2008

[COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)]

Žuvininkystės komitetas

53 À«««I - Europos bankininkystės institucijos būstinės vieta

Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos

[COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

52 À«««I - Europos vaistų agentūros būstinės perkėlimas

Pranešimas: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos

[COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Balsavimas: 15/03/2018)

90 À - Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018,
B8-0488/2018

[2018/2869(RSP)]

(Diskusijos: 02/10/2018)

91 À - Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis
aplinkai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018

[2018/2858(RSP)]

(Diskusijos: 04/10/2018)

32 À - 2018 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 24) Katovicuose, Lenkija

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0477/2018

[2018/2598(RSP)]

29 À - 14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0478/2018

[2018/2791(RSP)]
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87 À - Euro zonos užimtumo ir socialinė politika

Pranešimas: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

[2018/2034(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

70 À - „Cambridge Analytica“ naudojimasis „Facebook“ naudotojų duomenimis ir poveikis duomenų
apsaugai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0480/2018

[2018/2855(RSP)]

107 À - Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0498/2018, B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018,
B8-0503/2018, B8-0505/2018, B8-0508/2018

[2018/2885(RSP)]

94 À - Padėtis Azovo jūroje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0493/2018, B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018,
B8-0497/2018

[2018/2870(RSP)]

111 À - Padėtis Venesueloje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0351/2018, B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018,
B8-0507/2018, B8-0509/2018

[2018/2891(RSP)]

65 À - Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0492/2018

[2018/2838(RSP)]

27 À - Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas veikti!

Pranešimas: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

[2018/2023(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas

23 À - Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai

Pranešimas: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

[2018/2005(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas



15.00 - 16.00     

17 172018 m. spalio 25 d., ketvirtadienis

629.223/OJ 629.223/OJ

66 • Sąžiningos rinkos sąlygos pramonei

Komisijos pareiškimas

[2018/2683(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 

Pateikimo terminai
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

 
 

2018 m. spalio 22 d., pirmadienis

 

17.00 - 23.00

 

 

2018 m. spalio 23 d., antradienis

 

09.00 - 10.30

 

10.30 - 12.50

 

15.00 - 23.00
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Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Pranešėjai (4 x 6') :24'

Nuomonės referentai (20 x 1') :20'

Autorius (komitetas) :5'

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

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

Parlamento nariai :105' 30

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

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :46'

PPE : 10', S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30, NI
: 3'

Rumunijos prezidentas Klaus Iohannis (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

Taryba (kartu su atsakymais) :25'

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

:30'

Komisija (kartu su atsakymais) :45'

Pranešėjai (4 x 6') :24'

Nuomonės referentas :1'

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

Parlamento nariai :195'

PPE : 53' 30, S&D : 46' 30, ECR : 19', ALDE : 18', Verts/ALE : 14' 30, GUE/NGL : 14', EFDD : 12', ENF :
10', NI : 7' 30



2018 m. spalio 24 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

2018 m. spalio 25 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Europos Vadovų Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :105' 30

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

Diskusijų aktualia tema pranešėjas :4'

Audito Rūmų pirmininkas (kartu su atsakymais) :10'

Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :45'

Pranešėjai (7 x 6') :42'

Nuomonės referentai (7 x 1') :7'

Autorius (komitetas) :5'

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

Parlamento nariai :195'

PPE : 53' 30, S&D : 46' 30, ECR : 19', ALDE : 18', Verts/ALE : 14' 30, GUE/NGL : 14', EFDD : 12', ENF :
10', NI : 7' 30

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Autorius (komitetas) :5'

Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 2 dalis) (3 x 4') :12'

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

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

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

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 22 d., pirmadienis

 

 

2018 m. spalio 23 d., antradienis
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32 À • 2018 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 24) Katovicuose, Lenkija - Klausimai, į kuriuos atsakoma
žodžiu (O-000089/2018 - B8-0411/2018)  (O-000090/2018 - B8-0412/2018)

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos spalio 22 d., pirmadienis, 19.00 val.

29 À • 14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14) - Klausimai, į kuriuos
atsakoma žodžiu (O-000115/2018 - B8-0413/2018)  (O-000116/2018 - B8-0414/2018)

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos spalio 22 d., pirmadienis, 19.00 val.

24 À • Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai  - Pranešimas: Daniele Viotti, Paul Rübig
(A8-0313/2018)

- Pakeitimai spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

44 À • Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė  - Pranešimas: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

43 À • Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas  - Pranešimas: Frédérique Ries
(A8-0317/2018)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

87 À • Euro zonos užimtumo ir socialinė politika  - Pranešimas: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

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

spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

20 À • Darbuotojų finansinio dalyvavimo svarba kuriant darbo vietas ir vykdant bedarbių reintegraciją į darbo
rinką  - Pranešimas: Renate Weber (A8-0293/2018)

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

spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

70 À • „Cambridge Analytica“ naudojimasis „Facebook“ naudotojų duomenimis ir poveikis duomenų apsaugai
- Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos spalio 22 d., pirmadienis, 19.00 val.

37 À • Lėšos ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir investicijoms į ekonomikos augimą ir darbo vietų
kūrimą  - Pranešimas: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

42 À • Ataskaitų teikimo pareigų suderinimas aplinkos politikos srityje  - Pranešimas: Adina-Ioana Vălean
(A8-0324/2018)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.
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112 À • „Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai

107 À • Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule - Sąjungos vyriausiosios
įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 22 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 24 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 24 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 24 d., trečiadienis, 19.00 val.

94 À • Padėtis Azovo jūroje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 22 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 24 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 24 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 24 d., trečiadienis, 19.00 val.

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

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 22 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 24 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 24 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 24 d., trečiadienis, 19.00 val.

108 À • Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą - 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 • Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas patikrinimams kertant
sieną  - Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

17 À • Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas policijos ir teisminiam
bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose  - Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

14 À • Šengeno informacinės sistemos naudojimas neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams  -
Pranešimas: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

12 À • 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)  - Pranešimas:
Bart Staes (A8-0299/2018)

- Pakeitimai spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.
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95 À • 2019 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai

- Bendrojo biudžeto pakeitimų projektai. Komitetai, mažiausiai 40 EP
narių

rugpjūčio d. 30 d., ketvirtadienis, 12.00
val.

- Bendrojo biudžeto pakeitimų projektai. Frakcijos rugsėjo 6 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

- Komitete atmestų pakeitimų pakartotinis pateikimas spalio 17 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Prašymai dėl atskiro balsavimo, balsavimo dalimis ir vardinio
balsavimo dėl biudžeto projekto pakeitimų

spalio 22 d., pirmadienis, 12.00 val.

39 À • Akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimas  - Pranešimas: Miguel Viegas
(A8-0307/2018)

- Pakeitimai spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

96 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimo naudoti genetiškai modifikuotus
kukurūzus NK603 × MON 810 atnaujinimas

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos spalio 22 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 23 d., antradienis, 16.00 val.

97 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas naudoti genetiškai modifikuotus
kukurūzus MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos spalio 22 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 23 d., antradienis, 16.00 val.

15 À • Žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra  - Pranešimas: Claudiu Ciprian Tănăsescu
(A8-0035/2016)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

18 À • Veterinariniai vaistai  - Pranešimas: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

19 À • Vaistinių pašarų gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas  - Pranešimas: Clara Eugenia Aguilera García
(A8-0075/2016)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

50 À • Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra  -
Pranešimas: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

45 À • Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones  -
Pranešimas: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

65 À • Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000084/2018 - B8-0415/2018)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 22 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 24 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 24 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 24 d., trečiadienis, 19.00 val.
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27 À • Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas veikti!  - Pranešimas: Ismail
Ertug (A8-0297/2018)

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

spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

23 À • Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai  - Pranešimas: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

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

spalio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

99 À • Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas  -
Pranešimas: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 22 d., pirmadienis, 19.00 val.

53 À • Europos bankininkystės institucijos būstinės vieta  - Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès
(A8-0153/2018)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 22 d., pirmadienis, 19.00 val.

52 À • Europos vaistų agentūros būstinės perkėlimas  - Pranešimas: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 22 d., pirmadienis, 19.00 val.

90 À • Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

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

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 23 d., antradienis, 15.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 23 d., antradienis, 16.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 24 d., trečiadienis, 16.00 val.

91 À • Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis
aplinkai - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- 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 spalio 19 d., penktadienis, 12.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį spalio 22 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį spalio 23 d., antradienis, 19.00 val.
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