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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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2019 m. kovo 11 d., pirmadienis 1

17.00 - 24.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Bendros diskusijos - Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema 1

Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema
(ECRIS)  - Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0219/2016) 1

Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be
pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema)  - Pranešimas:
Daniel Dalton (A8-0018/2018) 1

Europos solidarumo korpuso programa  - Pranešimas: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019) 1

Bendros diskusijos - Kibernetinis saugumas 2

ES kibernetinio saugumo aktas  - Pranešimas: Angelika Niebler (A8-0264/2018) 2

Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir
Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas  - Pranešimas: Julia Reda (A8-0084/2019) 2

Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje  - Pranešimas: Paolo
De Castro (A8-0309/2018) 2

Bendros diskusijos - Vietnamas 2

ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir
prekybos mediena  - Rekomendacija: Heidi Hautala (A8-0083/2019) 2

ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir
prekybos mediena (rezoliucija)  - Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0093/2019) 3

Europos piliečių iniciatyva  - Pranešimas: György Schöpflin (A8-0226/2018) 3

ES ir Rusijos politinių santykių padėtis  - Pranešimas: Sandra Kalniete (A8-0073/2019) 3

Trumpas toliau pateikiamo pranešimo pristatymas: 3

ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas  - Pranešimas: Soraya Post
(A8-0075/2019) 3

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 3

2019 m. kovo 12 d., antradienis 4

09.00 - 10.00 4

Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 154 straipsnis) 4

Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos taisyklės, susijusios su Europos jūrų
reikalų ir žuvininkystės fondu  - Pranešimas: 4

Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojančių Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir
Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos  - Pranešimas: 4

Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės
Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos  - Pranešimas: Ismail Ertug 4

Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes  - Tarybos ir Komisijos
pareiškimai 4

10.00 - 12.20 4

Diskusijos su Slovakijos Ministru Pirmininku Peteriu Pellegrini dėl Europos ateities 4

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 5

Prašymas atšaukti Monikos Hohlmeier imunitetą  - Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019) 5

Prašymas atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą  - Pranešimas: Kostas Chrysogonos
(A8-0167/2019) 5

Prašymas atšaukti Dominique Bilde imunitetą  - Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019) 5

Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio galiojimo pratęsimas iki devintosios Parlamento kadencijos pabaigos 5

Elektroninė krovinių vežimo informacija  - Pranešimas: Claudia Schmidt (A8-0060/2019) 5
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ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir
prekybos mediena  - Rekomendacija: Heidi Hautala (A8-0083/2019) 5

ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir
prekybos mediena (rezoliucija)  - Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0093/2019) 5

Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų
automatizuotu tvarkymu  - Rekomendacija: József Nagy (A8-0070/2019) 5

Valstybių narių įgaliojimas tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir
paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius Šalimis  - Rekomendacija: Sylvia-Yvonne Kaufmann
(A8-0080/2019) 6

Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas ES ir Kinijos susitarimas dėl jūrų transporto (Kroatijos įstojimas)  -
Rekomendacija: Francisco Assis (A8-0168/2019) 6

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis ES ir Egipto asociaciją (Kroatijos
įstojimas)  - Rekomendacija: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019) 6

ES ir Turkmėnistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas  - Preliminarus pranešimas: Ramona
Nicole Mănescu (A8-0072/2019) 6

Įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios  -
Pranešimas: Branislav Škripek (A8-0092/2019) 6

Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema
(ECRIS)  - Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0219/2016) 6

Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be
pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema)  - Pranešimas: Daniel
Dalton (A8-0018/2018) 7

Europos solidarumo korpuso programa  - Pranešimas: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019) 7

ES kibernetinio saugumo aktas  - Pranešimas: Angelika Niebler (A8-0264/2018) 7

Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje  - Pranešimas: Paolo
De Castro (A8-0309/2018) 7

Europos piliečių iniciatyva  - Pranešimas: György Schöpflin (A8-0226/2018) 7

Kultūros vertybių importas  - Pranešimas: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018) 7

Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus  - Pranešimas: Mercedes Bresso, Rainer
Wieland (A8-0435/2018) 7

Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas
mažinti - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 8

ES ir Rusijos politinių santykių padėtis  - Pranešimas: Sandra Kalniete (A8-0073/2019) 8

ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas  - Pranešimas: Soraya Post
(A8-0075/2019) 8

15.00 - 24.00 8

Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio
reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 8

2018 m. ataskaita dėl Turkijos  - Pranešimas: Kati Piri (A8-0091/2019) 8

Nepaprastoji padėtis Venesueloje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 8

Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES
strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą  - Pranešimas:
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019) 8

Bendros diskusijos - Afganistanas 9

ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas  - Rekomendacija:
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019) 9

ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas  - Pranešimas: Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019) 9

ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas  - Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar
(A8-0074/2019) 9

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai  - Pranešimas: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017) 9

Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu
direktyvą - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 9

Vizų informacinė sistema  - Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0078/2019) 10

Prieglobsčio ir migracijos fondas  - Pranešimas: Miriam Dalli (A8-0106/2019) 10

Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą  -
Pranešimas: Tanja Fajon (A8-0089/2019) 10

Vidaus saugumo fondas  - Pranešimas: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019) 10
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2019 m. kovo 13 d., trečiadienis 11

09.00 - 11.50 11

Klimato kaita - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 11

Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos 2019 m. kovo 21–22 d. susitikimui ir JK išstojimas iš ES - Tarybos
ir Komisijos pareiškimai 11

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

Sąjungos bendrasis tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos
ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimas  - Pranešimas: Klaus Buchner (A8-0071/2019) 11

Tolesnis teritorinio bendradarbiavimo programų – programos PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir
Jungtinės Karalystės ir Airijos programos (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) vykdymas – Jungtinei Karalystei
išstojus iš Europos Sąjungos  - Pranešimas: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019) 11

Judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnis vykdymas Jungtinei Karalystei
išstojus iš ES  - Pranešimas: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019) 11

Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos  - Pranešimas: Kosma
Złotowski (A8-0061/2019) 12

ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas  - Rekomendacija: Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019) 12

ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas  - Pranešimas: Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019) 12

Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino dalyvavimas Europos didelės apimties IT sistemų
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje  - Rekomendacija: Monica
Macovei (A8-0081/2019) 12

ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimai ir jų apimtis  - Pranešimas: Hilde Vautmans (A8-0171/2019) 12

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai  - Pranešimas: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017) 12

Vizų informacinė sistema  - Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0078/2019) 12

Prieglobsčio ir migracijos fondas  - Pranešimas: Miriam Dalli (A8-0106/2019) 12

Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą  -
Pranešimas: Tanja Fajon (A8-0089/2019) 13

Vidaus saugumo fondas  - Pranešimas: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019) 13

Spiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių nuorodų apsauga  - Pranešimas:
Pilar Ayuso (A8-0021/2018) 13

Siūlomi Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimai  - Pranešimas: Tiemo
Wölken (A8-0439/2018) 13

Socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonių nustatymas Jungtinei Karalystei
išstojus iš ES  - Pranešimas: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019) 13

Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje,
atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos  - Pranešimas: Isabella De Monte (A8-0063/2019) 13

Bendros taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos  -
Pranešimas: Pavel Telička (A8-0062/2019) 13

Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos taisyklės, susijusios su Europos jūrų
reikalų ir žuvininkystės fondu  - Pranešimas: 14

Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojančių Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės
Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos  - Pranešimas: 14

Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės
Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos  - Pranešimas: Ismail Ertug 14

Sauganti Europa: švarus oras visiems - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES
strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą  - Pranešimas:
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019) 14

ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas  - Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar
(A8-0074/2019) 14
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15.00 - 17.00 14

Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas - Komisijos pareiškimas 14

Bendros diskusijos - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras 15

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga  - Pranešimas:
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019) 15

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m.
metinėje augimo apžvalgoje  - Pranešimas: Marian Harkin (A8-0162/2019) 15

17.00 - 18.00 BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį) 15

Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir
Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas  - Pranešimas: Julia Reda (A8-0084/2019) 15

Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB)
Nr. 391/2009  - Pranešimas: Isabella De Monte (A8-0004/2019) 15

Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES)
Nr. 1316/2013  - Pranešimas: Karima Delli (A8-0009/2019) 15

Uosto priėmimo įrenginiai, į kuriuos pristatomos laivų atliekos  - Pranešimas: Gesine Meissner
(A8-0326/2018) 15

Priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės,
taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimas  - Pranešimas: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018) 16

Kova su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu  - Pranešimas: Sylvia-Yvonne
Kaufmann (A8-0276/2018) 16

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų
koncentracijos, įskaitant klotianidiną 16

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai 4114 (DP-
ØØ4114-3) 16

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai (MON-87411-
9) 16

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 ×
MIR162 × 1507 × GA21 16

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Veikliosios medžiagos, įskaitant tiaklopridą 16

2018 m. ataskaita dėl Turkijos  - Pranešimas: Kati Piri (A8-0091/2019) 16

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga  - Pranešimas:
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019) 16

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje
augimo apžvalgoje  - Pranešimas: Marian Harkin (A8-0162/2019) 17

18.00 - 24.00 Diskusijos (arba po balsavimo) 17

Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis  - Pranešimas: Esther de Lange, Roberto
Gualtieri (A8-0440/2018) 17

Europos valiutos fondo įsteigimas  - Preliminarus pranešimas: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
(A8-0087/2019) 17

Konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje  - Pranešimas: Markus Pieper (A8-0125/2018) 17

2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis  - Pranešimas: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019) 17

Padėtis Nikaragvoje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas 17

Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu,
pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija)  - Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019) 18

2019 m. kovo 14 d., ketvirtadienis 19

09.00 - 11.50 19

Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita  - Pranešimas: Eleni
Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019) 19

Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamento įgyvendinimas  - Pranešimas: Christofer Fjellner
(A8-0090/2019) 19

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis) 19
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Žmogaus teisių padėtis Kazachstane 19

Iranas, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejis 19

Žmogaus teisių padėtis Gvatemaloje 19

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 20

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės
principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) 20

Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu,
pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija)  - Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019) 20

Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamento įgyvendinimas  - Pranešimas: Christofer Fjellner
(A8-0090/2019) 20

Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis  - Pranešimas: Esther de Lange, Roberto
Gualtieri (A8-0440/2018) 20

Konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje  - Pranešimas: Markus Pieper (A8-0125/2018) 20

2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis  - Pranešimas: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019) 20

Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes  - Pasiūlymai dėl
rezoliucijų 20

Sebastiano Laviolos skyrimas naujuoju Bendros pertvarkymo valdybos nariu  - Pranešimas: Roberto
Gualtieri (A8-0148/2019) 20

Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas  - Pranešimas: Roberto Gualtieri
(A8-0144/2019) 20

Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimas  - Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019) 21

Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 21

Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu
direktyvą - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 21

Klimato kaita - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 21

Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 21

Europos valiutos fondo įsteigimas  - Preliminarus pranešimas: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
(A8-0087/2019) 21

Padėtis Nikaragvoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 21

Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita  - Pranešimas: Eleni
Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019) 21

15.00 - 16.00 22

Gyvūnų gerovės taisyklės akvakultūros sektoriuje - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000001/2019 -
B8-0015/2019) 22

Pagrindinės Afrikos kilmės asmenų teisės - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000022/2019 -
B8-0016/2019) 22

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 24

Pateikimo terminai 27
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17.00 - 24.00     

 
Bendros diskusijos - Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema

 
Bendrų diskusijų pabaiga

1 12019 m. kovo 11 d., pirmadienis

636.011/OJ 636.011/OJ

17.00 - 24.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

75 À«««I • Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių
registrų informacinė sistema (ECRIS)

Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl
keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų
informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas
2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR

[2016/0002(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

76 À«««I • Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių
piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo
sistema (ECRIS-TCN sistema)

Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama
centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių
piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo
sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.
1077/2011

[2017/0144(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

(Balsavimas: 08/02/2018)

62 À«««I • Europos solidarumo korpuso programa

Pranešimas: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos
solidarumo korpuso programos, kuriuo panaikinamas [Europos solidarumo korpuso
reglamentas] ir Reglamentas (ES) Nr. 375/2014

[2018/0230(COD)]

Kultūros ir švietimo komitetas



Bendros diskusijos - Kibernetinis saugumas 

 
Bendrų diskusijų pabaiga

 
Bendros diskusijos - Vietnamas

2 22019 m. kovo 11 d., pirmadienis

636.011/OJ 636.011/OJ

47 À«««I • ES kibernetinio saugumo aktas

Pranešimas: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES
kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų
kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr.
526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas)

[2017/0225(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

133 À«««I • Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų
kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas

Pranešimas: Julia Reda (A8-0084/2019)

Ataskaita dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių
tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Balsavimas vyks trečiadienį

72 À«««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

[2018/0082(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

(Balsavimas: 25/10/2018)

21 ««« • ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų
vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena

Rekomendacija: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo
Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų
vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto

[2018/0272(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas



 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

Trumpas toliau pateikiamo pranešimo pristatymas:

3 32019 m. kovo 11 d., pirmadienis

636.011/OJ 636.011/OJ

10 • ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų
vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (rezoliucija)

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl
Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės
susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena
sudarymo projekto

[2018/0272M(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

58 À«««I • Europos piliečių iniciatyva

Pranešimas: György Schöpflin (A8-0226/2018)

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

[2017/0220(COD)]

Konstitucinių reikalų komitetas

(Balsavimas: 05/07/2018)

29 À • ES ir Rusijos politinių santykių padėtis

Pranešimas: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Pranešimas dėl ES ir Rusijos politinių santykių padėties

[2018/2158(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

12 À • ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas

Pranešimas: Soraya Post (A8-0075/2019)

Pranešimas dėl ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje
stiprinimo

[2018/2159(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

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



2019 m. kovo 12 d., antradienis

 

 

09.00 - 10.00     
 

Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 154

straipsnis)

 

10.00 - 12.20     

4 42019 m. kovo 12 d., antradienis

636.011/OJ 636.011/OJ

09.00 - 10.00 Diskusijos

10.00 - 12.20 Diskusijos

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 24.00 Diskusijos

93 À«««I - Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos taisyklės, susijusios su
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu

Pranešimas:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Žuvininkystės komitetas

 (dar nepriimta)

94 À«««I - Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojančių Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai
ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos

Pranešimas:

[2019/0010(COD)]

Žuvininkystės komitetas

 (dar nepriimta)

134 À«««I - Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos
ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos

Pranešimas: Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

 (dar nepriimta)

146 À • Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2614(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

124 • Diskusijos su Slovakijos Ministru Pirmininku Peteriu Pellegrini dėl Europos ateities

[2019/2515(RSP)]



12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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135 - Prašymas atšaukti Monikos Hohlmeier imunitetą

Pranešimas: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Monikos Hohlmeier (Monika Hohlmeier) imunitetą

[2019/2002(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

144 - Prašymas atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą

Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą

[2018/2247(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

145 - Prašymas atšaukti Dominique Bilde imunitetą

Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Dominique Bilde imunitetą

[2018/2267(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

101 - Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio galiojimo pratęsimas iki devintosios Parlamento kadencijos
pabaigos

B8-0147/2019

[2019/2545(RSO)]

92 «««I - Elektroninė krovinių vežimo informacija

Pranešimas: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės krovinių vežimo
informacijos

[2018/0140(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

21 ««« - ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo
ir prekybos mediena

Rekomendacija: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

[2018/0272(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

10 - ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo
ir prekybos mediena (rezoliucija)

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

[2018/0272M(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

46 ««« - Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų
automatizuotu tvarkymu

Rekomendacija: József Nagy (A8-0070/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui
pasirašyti Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su
asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, projekto

[2018/0238(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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103 ««« - Valstybių narių įgaliojimas tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą,
apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius Šalimis

Rekomendacija: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus, valstybės narės
įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per
futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.°218) Šalimis, projekto

[2018/0116(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

107 ««« - Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas ES ir Kinijos susitarimas dėl jūrų transporto (Kroatijos
įstojimas)

Rekomendacija: Francisco Assis (A8-0168/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos
valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto, kad būtų
atsižvelgta į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu
projekto

[2014/0327(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

30 ««« - Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis ES ir Egipto asociaciją (Kroatijos
įstojimas)

Rekomendacija: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo,
steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, protokolo,
kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei
jos valstybių narių vardu projekto

[2016/0121(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

17 - ES ir Turkmėnistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas

Preliminarus pranešimas: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

Preliminarus pranešimas dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo
susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Turkmėnistano partnerystę, sudarymo
Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu projekto

[1998/0031R(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

90 « - Įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje
pradžios

Pranešimas: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje
Karalystėje pradžios projekto

[2018/0812(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

75 À«««I - Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė
sistema (ECRIS)

Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

[2016/0002(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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76 À«««I - Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų
be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema)

Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[2017/0144(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

(Balsavimas: 08/02/2018)

62 À«««I - Europos solidarumo korpuso programa

Pranešimas: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

[2018/0230(COD)]

Kultūros ir švietimo komitetas

47 À«««I - ES kibernetinio saugumo aktas

Pranešimas: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

[2017/0225(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

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

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

[2018/0082(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

(Balsavimas: 25/10/2018)

58 À«««I - Europos piliečių iniciatyva

Pranešimas: György Schöpflin (A8-0226/2018)

[2017/0220(COD)]

Konstitucinių reikalų komitetas

(Balsavimas: 05/07/2018)

57 À«««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

[2017/0158(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

(Diskusijos: 24/10/2018, balsavimas: 25/10/2018)

97 À«««I - Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus

Pranešimas: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tikrinimo procedūros,
susijusios su asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais per Europos Parlamento rinkimus, iš dalies
keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

[2018/0336(COD)]

Konstitucinių reikalų komitetas



 

15.00 - 24.00     
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122 À - Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai
siekiant jas mažinti

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0153/2019, Bendra rezoliucija B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019,
B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019

[2019/2575(RSP)]

(Diskusijos: 13/02/2019)

29 À - ES ir Rusijos politinių santykių padėtis

Pranešimas: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

[2018/2158(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

12 À - ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas

Pranešimas: Soraya Post (A8-0075/2019)

[2018/2159(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

123 À • Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema

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

[2019/2580(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

16 À • 2018 m. ataskaita dėl Turkijos

Pranešimas: Kati Piri (A8-0091/2019)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos

[2018/2150(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

153 À • Nepaprastoji padėtis Venesueloje

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

[2019/2628(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

117 À • Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP
pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją
nukreiptą trečiųjų šalių propagandą

Pranešimas: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo
politikai dėl veiksmų, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo
priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją
nukreiptą trečiųjų šalių propagandą, apžvalgos

[2018/2115(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis



Bendros diskusijos - Afganistanas

 
Bendrų diskusijų pabaiga

9 92019 m. kovo 12 d., antradienis

636.011/OJ 636.011/OJ

32 ««« • ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje
susitarimas

Rekomendacija: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių
ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi
srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

33 À • ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje
susitarimas

Pranešimas: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl
Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos
bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos
vardu projekto

[2015/0302M(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

31 À • ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo
politikai dėl ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimo

[2018/2246(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis

13 À«««I • Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai

Pranešimas: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių
narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo
reikalavimais, suderinimo

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

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

138 À • Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal
Kovos su pinigų plovimu direktyvą

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2612(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį



10 102019 m. kovo 12 d., antradienis

636.011/OJ 636.011/OJ

99 À«««I • Vizų informacinė sistema

Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas
(ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikos
reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas
2008/633/JHA

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

70 À«««I • Prieglobsčio ir migracijos fondas

Pranešimas: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio
ir migracijos fondo steigimo

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

71 À«««I • Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų
valdymo fondą

Pranešimas: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sienų
valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

69 À«««I • Vidaus saugumo fondas

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vidaus
saugumo fondo

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



2019 m. kovo 13 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

11 112019 m. kovo 13 d., trečiadienis

636.011/OJ 636.011/OJ

09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 17.00 Diskusijos

17.00 - 18.00 BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)

18.00 - 24.00 Diskusijos (arba po balsavimo)

125 À • Klimato kaita

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2582(RSP)]

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams
Balsavimas vyks ketvirtadienį

41 • Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos 2019 m. kovo 21–22 d. susitikimui ir JK
išstojimas iš ES

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2976(RSP)]

65 «««I - Sąjungos bendrasis tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimas

Pranešimas: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam
tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos
Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009

[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas

68 «««I - Tolesnis teritorinio bendradarbiavimo programų – programos PEACE IV (Airija ir Jungtinė
Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programos (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) vykdymas –
Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos

Pranešimas: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaromos sąlygos toliau
vykdyti teritorinio bendradarbiavimo programas – programą PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir
Jungtinės Karalystės ir Airijos programą (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) – Jungtinei Karalystei išstojus iš
Europos Sąjungos

[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

104 «««I - Judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnis vykdymas Jungtinei
Karalystei išstojus iš ES

Pranešimas: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos nuostatos dėl
judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnio vykdymo Jungtinei Didžiosios
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojus iš Europos Sąjungos

[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]

Kultūros ir švietimo komitetas



12 122019 m. kovo 13 d., trečiadienis

636.011/OJ 636.011/OJ

66 «««I - Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos

Pranešimas: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų aviacijos saugos
aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos

[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

(Balsavimas: 13/02/2019)

32 ««« - ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas

Rekomendacija: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

33 À - ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas

Pranešimas: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

[2015/0302M(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

108 ««« - Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino dalyvavimas Europos didelės apimties IT sistemų
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje

Rekomendacija: Monica Macovei (A8-0081/2019)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos,
Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tų
valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų
valdymo agentūros veikloje sudarymo Sąjungos vardu projekto

[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

23 - ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimai ir jų apimtis

Pranešimas: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko
pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES specialiųjų
įgaliotinių įgaliojimų ir jų apimties

[2018/2116(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis

13 À«««I - Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai

Pranešimas: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

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

99 À«««I - Vizų informacinė sistema

Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

70 À«««I - Prieglobsčio ir migracijos fondas

Pranešimas: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



13 132019 m. kovo 13 d., trečiadienis

636.011/OJ 636.011/OJ

71 À«««I - Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą

Pranešimas: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

69 À«««I - Vidaus saugumo fondas

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

42 À«««I - Spiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių nuorodų apsauga

Pranešimas: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo,
pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto
produktus ir spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Diskusijos: 28/02/2018, balsavimas: 01/03/2018)

59 À«««I - Siūlomi Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimai

Pranešimas: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, projekto

[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]

Teisės reikalų komitetas

105 À«««I - Socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonių nustatymas Jungtinei
Karalystei išstojus iš ES

Pranešimas: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos socialinės
apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, taikytinos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir
Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos

[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

64 À«««I - Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje,
atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos

Pranešimas: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis
užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos

[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

(Balsavimas: 13/02/2019)

67 À«««I - Bendros taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Karalystei išstojus iš
Sąjungos

Pranešimas: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų taisyklių, kuriomis
užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš
Sąjungos

[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

(Balsavimas: 13/02/2019)



 

15.00 - 17.00     

14 142019 m. kovo 13 d., trečiadienis

636.011/OJ 636.011/OJ

93 À«««I - Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos taisyklės, susijusios su Europos jūrų
reikalų ir žuvininkystės fondu

Pranešimas:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Žuvininkystės komitetas

 (dar nepriimta)

94 À«««I - Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojančių Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir
Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos

Pranešimas:

[2019/0010(COD)]

Žuvininkystės komitetas

 (dar nepriimta)

134 À«««I - Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir
Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos

Pranešimas: Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

 (dar nepriimta)

80 À - Sauganti Europa: švarus oras visiems

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0156/2019

[2018/2792(RSP)]

(Diskusijos: 14/02/2019)

117 À - Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl
ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą

Pranešimas: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

[2018/2115(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis

31 À - ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

[2018/2246(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis

141 À • Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas

Komisijos pareiškimas

[2019/2537(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį



Bendros diskusijos - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras

 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

17.00 - 18.00     BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)

15 152019 m. kovo 13 d., trečiadienis

636.011/OJ 636.011/OJ

139 À • Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo
apžvalga

Pranešimas: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Pranešimas: Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė
augimo apžvalga

[2018/2119(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

140 À • Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai
aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje

Pranešimas: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir
socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje

[2018/2120(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

133 À«««I - Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir
Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas

Pranešimas: Julia Reda (A8-0084/2019)

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

51 À«««I - Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas
(EB) Nr. 391/2009

Pranešimas: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės
išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009

[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

112 À«««I - Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas
(ES) Nr. 1316/2013

Pranešimas: Karima Delli (A8-0009/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės
išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

52 À«««I - Uosto priėmimo įrenginiai, į kuriuos pristatomos laivų atliekos

Pranešimas: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl uosto priėmimo įrenginių, į
kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva
2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES

[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas



16 162019 m. kovo 13 d., trečiadienis

636.011/OJ 636.011/OJ

102 À«««I - Priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo
priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimas

Pranešimas: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl priemonių, kurios nėra
Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju
laikotarpiu pratęsimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013

[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

53 À«««I - Kova su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu

Pranešimas: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su sukčiavimu
negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas
2001/413/TVR

[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

131 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausios leidžiamosios kai kurių
medžiagų koncentracijos, įskaitant klotianidiną

B8-0138/2019

[2019/2520(RPS)]

127 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai 4114
(DP-ØØ4114-3)

B8-0141/2019

[2019/2551(RSP)]

128 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai (MON-
87411-9)

B8-0140/2019

[2019/2552(RSP)]

129 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 ×
MIR162 × 1507 × GA21

B8-0142/2019

[2019/2553(RSP)]

130 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Veikliosios medžiagos, įskaitant
tiaklopridą

B8-0139/2019

[2019/2541(RSP)]

16 À - 2018 m. ataskaita dėl Turkijos

Pranešimas: Kati Piri (A8-0091/2019)

[2018/2150(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

139 À - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga

Pranešimas: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

[2018/2119(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



 

18.00 - 24.00     Diskusijos (arba po balsavimo)

17 172019 m. kovo 13 d., trečiadienis

636.011/OJ 636.011/OJ

140 À - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m.
metinėje augimo apžvalgoje

Pranešimas: Marian Harkin (A8-0162/2019)

[2018/2120(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

74 À«««I • Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis

Pranešimas: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl
neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

(Balsavimas: 13/12/2018)

115 À • Europos valiutos fondo įsteigimas

Preliminarus pranešimas: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos valiutos
fondo įsteigimo

[2017/0333R(APP)]

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

54 À«««I • Konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje

Pranešimas: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje, kuriuo panaikinamas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

49 À • 2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Pranešimas dėl 2019 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija

[2019/2001(BUD)]

Biudžeto komitetas

147 À • Padėtis Nikaragvoje

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

[2019/2615(RSP)]



18 182019 m. kovo 13 d., trečiadienis

636.011/OJ 636.011/OJ

111 « • Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu
vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija)

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių
su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo
(nauja redakcija)

[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 -  - 15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]

Teisės reikalų komitetas

(Diskusijos: 17/01/2018, balsavimas: 18/01/2018)



2019 m. kovo 14 d., ketvirtadienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

19 192019 m. kovo 14 d., ketvirtadienis

636.011/OJ 636.011/OJ

09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Diskusijos

50 À • Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita

Pranešimas: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Pranešimas: Darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė
ataskaita

[2018/2279(INI)]

Vystymosi komitetas

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

20 • Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamento įgyvendinimas

Pranešimas: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Pranešimas dėl BLS reglamento (ES) Nr. 978/2012 įgyvendinimo

[2018/2107(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

136 À • Žmogaus teisių padėtis Kazachstane

Bendra rezoliucija B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019,
B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019

[2019/2610(RSP)]

137 À • Iranas, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejis

Bendra rezoliucija B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019,
B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019

[2019/2611(RSP)]

150 À • Žmogaus teisių padėtis Gvatemaloje

Bendra rezoliucija B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019,
B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019

[2019/2618(RSP)]



12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

20 202019 m. kovo 14 d., ketvirtadienis

636.011/OJ 636.011/OJ

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

111 « - Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu,
pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija)

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 -  - 15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]

Teisės reikalų komitetas

(Diskusijos: 17/01/2018, balsavimas: 18/01/2018)

20 - Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamento įgyvendinimas

Pranešimas: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

[2018/2107(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

74 À«««I - Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis

Pranešimas: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

(Balsavimas: 13/12/2018)

54 À«««I - Konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje

Pranešimas: Markus Pieper (A8-0125/2018)

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

49 À - 2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

[2019/2001(BUD)]

Biudžeto komitetas

146 À - Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019,
B8-0175/2019

[2019/2614(RSP)]

116 - Sebastiano Laviolos skyrimas naujuoju Bendros pertvarkymo valdybos nariu

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

Pranešimas dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo

[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

142 « - Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nario skyrimo

[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



21 212019 m. kovo 14 d., ketvirtadienis

636.011/OJ 636.011/OJ

143 « - Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimas

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimo

[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

123 À - Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019,
B8-0181/2019

[2019/2580(RSP)]

138 À - Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų
plovimu direktyvą

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0176/2019

[2019/2612(RSP)]

125 À - Klimato kaita

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0184/2019, B8-0188/2019, Bendra rezoliucija B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019,
B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019

[2019/2582(RSP)]

141 À - Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0163/2019

[2019/2537(RSP)]

115 À - Europos valiutos fondo įsteigimas

Preliminarus pranešimas: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

[2017/0333R(APP)]

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

147 À - Padėtis Nikaragvoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019,
B8-0169/2019, B8-0170/2019

[2019/2615(RSP)]

50 À - Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita

Pranešimas: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

[2018/2279(INI)]

Vystymosi komitetas

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas



15.00 - 16.00     

22 222019 m. kovo 14 d., ketvirtadienis

636.011/OJ 636.011/OJ

148 • Gyvūnų gerovės taisyklės akvakultūros sektoriuje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach,
Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou,
Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin,
Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula,
Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja
Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume
Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Komisijai
Gyvūnų gerovės taisyklės akvakultūros sektoriuje

[2019/2616(RSP)]

149 À • Pagrindinės Afrikos kilmės asmenų teisės

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Pagrindinės Afrikos kilmės asmenų teisės

[2018/2899(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 

Pateikimo terminai

23 23

636.011/OJ 636.011/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

 
 

2019 m. kovo 11 d., pirmadienis

 

17.00 - 24.00

 

 

2019 m. kovo 12 d., antradienis

 

09.00 - 10.00

 

10.00 - 12.20

 

15.00 - 24.00

 

24 24Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

636.011/OJ 636.011/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :40'

Pranešėjai (8 x 6') :48'

Nuomonės referentai (15 x 1') :15'

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

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

Parlamento nariai :135'

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 13' 30, ALDE : 12' 30, Verts/ALE : 10', GUE/NGL : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 8',
NI : 5' 30

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

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

Slovakijos Ministras Pirmininkas Peter Pellegrini :30'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Parlamento nariai :74' 30

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

Taryba (kartu su atsakymais) :15'

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

:30'

Komisija (kartu su atsakymais) :45'

Pranešėjai (9 x 6') :54'

Nuomonės referentai (11 x 1') :11'

Procedūra „prašau žodžio“ (12 x 5') :60'

Parlamento nariai :194' 30

PPE : 53', S&D : 46', ECR : 19' 30, ALDE : 18', Verts/ALE : 14' 30, GUE/NGL : 14' 30, EFDD : 11' 30, ENF :
10' 30, NI : 7'



2019 m. kovo 13 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 17.00

 

18.00 - 24.00

 

 

2019 m. kovo 14 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 11.50

 

25 25Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

636.011/OJ 636.011/OJ

Taryba (kartu su atsakymais) :20'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :90'

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

Taryba (kartu su atsakymais) :5'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Pranešėjai (2 x 6') :12'

Nuomonės referentai (4 x 1') :4'

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

Parlamento nariai :45' 30

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 3'

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

:10'

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

Pranešėjai (7 x 6') :42'

Nuomonės referentai (3 x 1') :3'

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

Parlamento nariai :164' 30

PPE : 44' 30, S&D : 38' 30, ECR : 16' 30, ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 12', GUE/NGL : 12', EFDD : 10', ENF :
9', NI : 6' 30

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

Pranešėjai (3 x 6') :18'

Nuomonės referentai (2 x 1') :2'

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

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

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

Parlamento nariai :45' 30

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 3'



15.00 - 16.00

 

26 26Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

636.011/OJ 636.011/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Autoriai (komitetai) :5'

Klausimo teikėjas (frakcija) :2'

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

Parlamento nariai :30'

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



Pateikimo terminai

 
 

2019 m. kovo 11 d., pirmadienis

 

27 27Pateikimo terminai

636.011/OJ 636.011/OJ

75 À • Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema
(ECRIS)  - Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

76 À • Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be
pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema)  - Pranešimas:
Daniel Dalton (A8-0018/2018)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

62 À • Europos solidarumo korpuso programa  - Pranešimas: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

47 À • ES kibernetinio saugumo aktas  - Pranešimas: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

133 À • Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir
Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas  - Pranešimas: Julia Reda (A8-0084/2019)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 8 d., penktadienis, 12.00 val.

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

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

58 À • Europos piliečių iniciatyva  - Pranešimas: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

29 À • ES ir Rusijos politinių santykių padėtis  - Pranešimas: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

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

kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu kovo 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

12 À • ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas  - Pranešimas: Soraya Post
(A8-0075/2019)

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

kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.



2019 m. kovo 12 d., antradienis
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93 À • Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos taisyklės, susijusios su Europos jūrų
reikalų ir žuvininkystės fondu  - Pranešimas:

- Pakeitimai; atmetimas kovo 12 d., antradienis, 13.00 val.

94 À • Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojančių Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir
Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos  - Pranešimas:

- Pakeitimai; atmetimas kovo 12 d., antradienis, 13.00 val.

134 À • Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės
Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos  - Pranešimas: Ismail Ertug

- Pakeitimai; atmetimas kovo 12 d., antradienis, 13.00 val.

146 À • Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes  - Tarybos ir Komisijos
pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

kovo 12 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai kovo 12 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu kovo 13 d., trečiadienis, 16.00 val.

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

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

97 À • Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus  - Pranešimas: Mercedes Bresso, Rainer
Wieland (A8-0435/2018)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

122 À • Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant
jas mažinti - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

kovo 8 d., penktadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai kovo 8 d., penktadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu kovo 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

123 À • Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio
reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 11 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

kovo 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai kovo 13 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu kovo 13 d., trečiadienis, 19.00 val.

16 À • 2018 m. ataskaita dėl Turkijos  - Pranešimas: Kati Piri (A8-0091/2019)

- Pakeitimai kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

153 À • Nepaprastoji padėtis Venesueloje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 20 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

kovo 25 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai kovo 25 d., pirmadienis, 20.00 val.



 

2019 m. kovo 13 d., trečiadienis
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117 À • Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES
strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą  -
Pranešimas: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- Pakeitimai kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

33 À • ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas  - Pranešimas: Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- Pakeitimai kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

31 À • ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas  - Pranešimas: Juan Fernando López
Aguilar (A8-0074/2019)

- Pakeitimai kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

13 À • Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai  - Pranešimas: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

138 À • Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų
plovimu direktyvą - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

kovo 12 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai kovo 12 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu kovo 13 d., trečiadienis, 16.00 val.

99 À • Vizų informacinė sistema  - Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

70 À • Prieglobsčio ir migracijos fondas  - Pranešimas: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

71 À • Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą  -
Pranešimas: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

69 À • Vidaus saugumo fondas  - Pranešimas: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

125 À • Klimato kaita - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

kovo 12 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai kovo 12 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu kovo 13 d., trečiadienis, 16.00 val.

42 À • Spiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių nuorodų apsauga  -
Pranešimas: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

59 À • Siūlomi Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimai  - Pranešimas:
Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.
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105 À • Socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonių nustatymas Jungtinei Karalystei
išstojus iš ES  - Pranešimas: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 8 d., penktadienis, 12.00 val.

64 À • Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje,
atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos  - Pranešimas: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

67 À • Bendros taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Karalystei išstojus iš
Sąjungos  - Pranešimas: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

93 À • Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos taisyklės, susijusios su Europos jūrų
reikalų ir žuvininkystės fondu  - Pranešimas:

- Pakeitimai; atmetimas kovo 12 d., antradienis, 13.00 val.

94 À • Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojančių Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir
Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos  - Pranešimas:

- Pakeitimai; atmetimas kovo 12 d., antradienis, 13.00 val.

134 À • Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės
Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos  - Pranešimas: Ismail Ertug

- Pakeitimai; atmetimas kovo 12 d., antradienis, 13.00 val.

80 À • Sauganti Europa: švarus oras visiems - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos kovo 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu kovo 12 d., antradienis, 16.00 val.

141 À • Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

kovo 12 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai kovo 12 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu kovo 13 d., trečiadienis, 16.00 val.

139 À • Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga  - Pranešimas:
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Pakeitimai kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

140 À • Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m.
metinėje augimo apžvalgoje  - Pranešimas: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Pakeitimai kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

51 À • Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB)
Nr. 391/2009  - Pranešimas: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

112 À • Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES)
Nr. 1316/2013  - Pranešimas: Karima Delli (A8-0009/2019)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

52 À • Uosto priėmimo įrenginiai, į kuriuos pristatomos laivų atliekos  - Pranešimas: Gesine Meissner
(A8-0326/2018)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.
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102 À • Priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo
priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimas  - Pranešimas: Jasenko Selimovic
(A8-0342/2018)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

53 À • Kova su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu  - Pranešimas: Sylvia-Yvonne
Kaufmann (A8-0276/2018)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

131 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų
koncentracijos, įskaitant klotianidiną

- Pakeitimai kovo 8 d., penktadienis, 12.00 val.

127 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai 4114 (DP-
ØØ4114-3)

- Pakeitimai kovo 8 d., penktadienis, 12.00 val.

128 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai (MON-
87411-9)

- Pakeitimai kovo 8 d., penktadienis, 12.00 val.

129 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 ×
MIR162 × 1507 × GA21

- Pakeitimai kovo 8 d., penktadienis, 12.00 val.

130 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Veikliosios medžiagos, įskaitant tiaklopridą

- Pakeitimai kovo 8 d., penktadienis, 12.00 val.

74 À • Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis  - Pranešimas: Esther de Lange, Roberto
Gualtieri (A8-0440/2018)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

115 À • Europos valiutos fondo įsteigimas  - Preliminarus pranešimas: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
(A8-0087/2019)

- Pakeitimai kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

54 À • Konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje  - Pranešimas: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

49 À • 2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis  - Pranešimas: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

- Pakeitimai kovo 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

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

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

kovo 12 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai kovo 12 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu kovo 13 d., trečiadienis, 16.00 val.



2019 m. kovo 14 d., ketvirtadienis
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50 À • Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita  - Pranešimas: Eleni
Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- Pakeitimai kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

136 À • Žmogaus teisių padėtis Kazachstane

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) kovo 11 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

kovo 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

kovo 13 d., trečiadienis, 14.00 val.

137 À • Iranas, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) kovo 11 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

kovo 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

kovo 13 d., trečiadienis, 14.00 val.

150 À • Žmogaus teisių padėtis Gvatemaloje

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) kovo 11 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

kovo 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

kovo 13 d., trečiadienis, 14.00 val.

149 À • Pagrindinės Afrikos kilmės asmenų teisės - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000022/2019 -
B8-0016/2019)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 20 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

kovo 25 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai kovo 25 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti antradienį kovo 8 d., penktadienis, 12.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį kovo 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį kovo 12 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)

kovo 13 d., trečiadienis, 19.00 val.
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