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

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

Turinys

Turinys
2019 m. balandžio 15 d., pirmadienis
17.00 - 24.00
Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga - Pranešimas: Virginie Rozière
(A8-0398/2018)
Teisinė valstybė Rumunijoje - Komisijos pareiškimas
Bendros diskusijos - Kolektyvinio investavimo fondai
Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu
(Direktyva) - Pranešimas: Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu
(Reglamentas) - Pranešimas: Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Bendros diskusijos - Bankų reforma
Kapitalo reikalavimai (Reglamentas) - Pranešimas: Peter Simon (A8-0242/2018)
Kapitalo reikalavimai (Direktyva)
- Pranešimas: Peter Simon (A8-0243/2018)
Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Reglamentas)
- Pranešimas: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva) Pranešimas: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai - Pranešimas: Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Bendros diskusijos - Europos finansų priežiūros institucijų sistema
Europos priežiūros institucijos ir finansų rinkos - Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès
(A8-0013/2019)
Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos
valdybos įsteigimas - Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Finansinių priemonių rinkos ir draudimo bei perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas
II) - Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Bendros diskusijos - Prudenciniai reikalavimai ir priežiūra
Investicinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva) - Pranešimas: Markus Ferber (A8-0295/2018)
Prudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms (Reglamentas) - Pranešimas: Markus Ferber
(A8-0296/2018)
Nepavyko priimti ES skaitmeninių paslaugų mokesčio - Komisijos pareiškimas
Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

2019 m. balandžio 16 d., antradienis
09.00 - 11.50
2019 m. balandžio 10 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados dėl JK išstojimo iš Europos Sąjungos Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai
Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje - Pranešimas: Enrique Calvet Chambon
(A8-0355/2018)
Europos darbo institucija - Pranešimas: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
Bendrijos migracijos statistika ir tarptautinės apsaugos statistika - Pranešimas: Cecilia Wikström
(A8-0395/2018)
ES prisijungimas prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto Rekomendacija: Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Sąjungos veiksmai prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų
Ženevos akto - Pranešimas: Virginie Rozière (A8-0036/2019)
ES ir Filipinų Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų - Rekomendacija:
Jozo Radoš (A8-0191/2019)
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Tarptautinis susitarimas dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių - Rekomendacija: Eleonora Forenza
(A8-0186/2019)
Audito Rūmų nario skyrimas: Viorel Ștefan - Pranešimas: Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Audito Rūmų narės skyrimas: Ivana Maletić - Pranešimas: Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga - Pranešimas: Virginie Rozière
(A8-0398/2018)
Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Direktyva) Pranešimas: Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu
(Reglamentas) - Pranešimas: Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Kapitalo reikalavimai (Reglamentas) - Pranešimas: Peter Simon (A8-0242/2018)
Kapitalo reikalavimai (Direktyva)
- Pranešimas: Peter Simon (A8-0243/2018)
Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Reglamentas) Pranešimas: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva) Pranešimas: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai - Pranešimas: Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Europos priežiūros institucijos ir finansų rinkos - Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès
(A8-0013/2019)
Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos
valdybos įsteigimas - Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Finansinių priemonių rinkos ir draudimo bei perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas II)
- Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Investicinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva) - Pranešimas: Markus Ferber (A8-0295/2018)
Prudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms (Reglamentas) - Pranešimas: Markus Ferber
(A8-0296/2018)
Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje - Pranešimas: Enrique Calvet Chambon
(A8-0355/2018)
Europos darbo institucija - Pranešimas: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones - Pranešimas:
Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Reglamentas dėl Europos verslo statistikos - Pranešimas: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
OLAF atliekami tyrimai ir bendradarbiavimas su Europos prokuratūra - Pranešimas: Ingeborg Gräßle
(A8-0179/2019)
Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės sukūrimas - Pranešimas: Jiří Pospíšil
(A8-0460/2018)
Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas - Pranešimas: Maria Grapini
(A8-0464/2018)
Prekyba sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas - Pranešimas: Andrejs Mamikins
(A8-0473/2018)
Bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais, sistema - Pranešimas: Tamás Meszerics
(A8-0247/2017)
ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumas - Pranešimas: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje
sąveikumas - Pranešimas: Nuno Melo (A8-0348/2018)
Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas - Pranešimas: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai, susiję su bendrąja sauga - Pranešimas: Róża
Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
15.00 - 24.00
Padėtis Malavyje, Mozambike ir Zimbabvėje po ciklono Idai - Tarybos ir Komisijos pareiškimai
Padėtis Libijoje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas
JAV Golano aukštumų pripažinimas Izraelio teritorija ir galima Vakarų Kranto gyvenviečių aneksija Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko
pavaduotojos pareiškimas
Padėtis Sudane - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas
Europos Parlamento rinkimų neliečiamumo apsauga, ypatingą dėmesį skiriant tarptautinėms grėsmėms
kibernetiniam saugumui - Tarybos ir Komisijos pareiškimai
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Bendros diskusijos - „Europos horizontas“
Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas Pranešimas: Dan Nica (A8-0401/2018)
Programa, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“ - Pranešimas: Christian Ehler
(A8-0410/2018)
Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis - Pranešimas: Nicola Danti (A8-0277/2018)
Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas Pranešimas: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas - Pranešimas: Daniel
Dalton (A8-0029/2019)
ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas - Pranešimas: Pilar Ayuso
(A8-0417/2018)
Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas - Pranešimas: Luis de Grandes Pascual
(A8-0039/2019)
Galima Juliano Assange'o ekstradicija - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

2019 m. balandžio 17 d., trečiadienis
08.30 - 10.00
Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas - Pranešimas: Guillaume Balas (A8-0386/2018)
10.00 - 12.20
Diskusijos su Latvijos ministru Pirmininku Krišjaniu Karinšu (Krišjānis Kariņš) Europos ateities tema
12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos aiškinimas
EB ir Danijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo
kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos protokolas - Rekomendacija: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas - Pranešimas:
Dan Nica (A8-0401/2018)
Programa, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“ - Pranešimas: Christian Ehler
(A8-0410/2018)
Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis - Pranešimas: Nicola Danti (A8-0277/2018)
Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas Pranešimas: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas - Pranešimas: Daniel
Dalton (A8-0029/2019)
ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas - Pranešimas: Pilar Ayuso
(A8-0417/2018)
Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas - Pranešimas: Luis de Grandes Pascual
(A8-0039/2019)
Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra - Pranešimas: Massimiliano
Salini (A8-0405/2018)
2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programa - Pranešimas: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programa „Fiscalis“ - Pranešimas: Sven Giegold (A8-0421/2018)
Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) - Pranešimas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Teisingumo programa - Pranešimas: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Teisių ir vertybių programa - Pranešimas: Bodil Valero (A8-0468/2018)
Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, delegacijų
parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičius
15.00 - 17.00
Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos - Pranešimas: Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Vizų kodeksas - Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

637.987/OJ

10
10
11
11
11
11
12
12
12

13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16

637.987/OJ

Turinys

17.00 - 18.00 BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)
Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV
290 ir 291 straipsnių - II dalis - Pranešimas: József Szájer (A8-0190/2019)
Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV
290 ir 291 straipsnių - I dalis - Pranešimas: József Szájer (A8-0020/2018)
Keleto teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas,
pritaikymas prie SESV 290 straipsnio - Pranešimas: József Szájer (A8-0012/2018)
ES 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymas ir finansavimas, susiję su JK išstojimu iš Sąjungos Rekomendacija: Jean Arthuis (A8-0197/2019)
ES ir Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas - Rekomendacija: Christian Ehler
(A8-0188/2019)
Europos investicijų banko statuto dalinis keitimas - Pranešimas: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų
diegimas ir naudojimas
Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos - Pranešimas: Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Vizų kodeksas - Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos
reguliuojamame rajone - Pranešimas: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo - Pranešimas: Emil Radev
(A8-0442/2018)
Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir
Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas - Pranešimas: Julia Reda (A8-0084/2019)
Europos infrastruktūros tinklų priemonė - Pranešimas: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel
Telička (A8-0409/2018)
Kova su teroristinio turinio sklaida internete - Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0193/2019)
18.00 - 24.00 Diskusijos (po balsavimo)
Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai - Pranešimas: Bas Eickhout
(A8-0354/2018)
Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones - Pranešimas:
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje - Pranešimas: Tadeusz Zwiefka
(A8-0422/2018)
Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas - Pranešimas: Evelyn Regner
(A8-0002/2019)
Europos gynybos fondas - Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Bendros diskusijos - Padengtosios obligacijos
Padengtų obligacijų pozicijos - Pranešimas: Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Padengtosios obligacijos ir jų viešoji priežiūra - Pranešimas: Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra
priimamo akto - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 B8-0020/2019)
Programa „InvestEU“ - Pranešimas: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

2019 m. balandžio 18 d., ketvirtadienis
08.30 - 11.50
Visapusiška ES politika dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų - Komisijos pareiškimas
Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka - Pranešimas: Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimas - Pranešimas: Paul Tang
(A8-0363/2018)
Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)
Kinija, visų pirma religinių ir etninių mažumų padėtis
Kamerūnas
Brunėjus
637.987/OJ
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12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės
principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
Eurojusto ir Danijos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimas - Pranešimas: Claude
Moraes (A8-0192/2019)
Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas - Pranešimas: Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai - Pranešimas: Bas Eickhout
(A8-0354/2018)
Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones - Pranešimas:
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje - Pranešimas: Tadeusz Zwiefka
(A8-0422/2018)
Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas - Pranešimas: Evelyn Regner
(A8-0002/2019)
Europos gynybos fondas - Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Padengtų obligacijų pozicijos - Pranešimas: Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Padengtosios obligacijos ir jų viešoji priežiūra - Pranešimas: Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Programa „InvestEU“ - Pranešimas: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka - Pranešimas: Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimas - Pranešimas: Paul Tang
(A8-0363/2018)
Patvarieji organiniai teršalai - Pranešimas: Julie Girling (A8-0336/2018)
Tarpuskaitos prievolė, ataskaitų teikimo reikalavimai, ne biržos išvestinių finansinių priemonių rizikos
mažinimo būdai ir sandorių duomenų saugyklos - Pranešimas: Werner Langen (A8-0181/2018)
Leidimų suteikimas PSŠ ir trečiųjų šalių PSŠ pripažinimas - Pranešimas: Danuta Maria Hübner
(A8-0190/2018)
Skatinimas naudotis MVĮ augimo rinkomis - Pranešimas: Anne Sander (A8-0437/2018)
Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra
priimamo akto - Pasiūlymai dėl rezoliucijų
Visapusiška ES politika dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

26

Pateikimo terminai

29
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17.00 - 24.00

Diskusijos

17.00 - 24.00
1
55

• Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
À «««I

137

• Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga
Pranešimas: Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų,
pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos
[2018/0106(COD)]
Teisės reikalų komitetas
• Teisinė valstybė Rumunijoje
Komisijos pareiškimas
[2019/2697(RSP)]
Bendros diskusijos - Kolektyvinio investavimo fondai

24

À «««I

• Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas
tarpvalstybiniu mastu (Direktyva)
Pranešimas: Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš
dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ir Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio
investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu
[2018/0041(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

22

À «««I

• Kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas
tarpvalstybiniu mastu (Reglamentas)
Pranešimas: Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų
investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai
(ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013
[2018/0045(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Bendrų diskusijų pabaiga
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Bendros diskusijos - Bankų reforma
12

À «««I

• Kapitalo reikalavimai (Reglamentas)
Pranešimas: Peter Simon (A8-0242/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento,
grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų
reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio
šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų
teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas
(ES) Nr. 648/2012
[2016/0360A(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

13

À «««I

• Kapitalo reikalavimai (Direktyva)
Pranešimas: Peter Simon (A8-0243/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš
dalies keičiamos Direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl subjektų, kuriems
reikalavimai netaikomi, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą
vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, atlygio, priežiūros priemonių bei
įgaliojimų ir kapitalo apsaugos priemonių
[2016/0364(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

11

À «««I

• Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo
pajėgumai (Reglamentas)
Pranešimas: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatos dėl kredito įstaigų ir
investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo
[2016/0361(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

10

À «««I

• Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo
pajėgumai (Direktyva)
Pranešimas: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš
dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių
įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo ir iš dalies keičiamos
Direktyva 98/26/EB, Direktyva 2002/47/EB, Direktyva 2012/30/ES, Direktyva
2011/35/ES, Direktyva 2005/56/EB, Direktyva 2004/25/EB ir Direktyva 2007/36/EB
[2016/0362(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Bendrų diskusijų pabaiga
114 À «««I

637.987/OJ

• Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai
Pranešimas: Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybės
obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių
[2018/0171(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
637.987/OJ
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Bendros diskusijos - Europos finansų priežiūros institucijų sistema
30

À «««I

• Europos priežiūros institucijos ir finansų rinkos
Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos
priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr.
1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir
profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama
Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija),
Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų, Reglamentas
(ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų, Reglamento (ES) Nr.
600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos
ilgalaikių investicijų fondų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip
lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba
siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, Reglamentas (ES) 2017/1129
dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba
įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir Direktyva (ES) 2015/849 dėl
finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos
[2017/0230(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

28

À «««I

• Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir
Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas
Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų
sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos
valdybos įsteigimo
[2017/0232(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

29

À «««I

• Finansinių priemonių rinkos ir draudimo bei perdraudimo veiklos pradėjimas
ir jos vykdymas (Mokumas II)
Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš
dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva
2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo
(Mokumas II)
[2017/0231(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Bendrų diskusijų pabaiga
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Bendros diskusijos - Prudenciniai reikalavimai ir priežiūra
36

À «««I

• Investicinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva)
Pranešimas: Markus Ferber (A8-0295/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl
investicinių įmonių prudencinės priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos
2013/36/ES ir 2014/65/ES
[2017/0358(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

35

À «««I

• Prudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms (Reglamentas)
Pranešimas: Markus Ferber (A8-0296/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
prudencinių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami
reglamentai (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 1093/2010
[2017/0359(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Bendrų diskusijų pabaiga
133

• Nepavyko priimti ES skaitmeninių paslaugų mokesčio
Komisijos pareiškimas
[2019/2695(RSP)]
Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

2

• Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
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09.00 - 11.50
12.00 - 14.00
15.00 - 24.00

Diskusijos
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
Diskusijos

09.00 - 11.50
129

• 2019 m. balandžio 10 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados dėl JK
išstojimo iš Europos Sąjungos
Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2694(RSP)]

49

À «««I

• Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje
Pranešimas: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir
nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje
[2017/0355(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
(Balsavimas: 15/11/2018)

50

À «««I

• Europos darbo institucija
Pranešimas: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
įsteigiama Europos darbo institucija
[2018/0064(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
(Balsavimas: 11/12/2018)

12.00 - 14.00

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

64

«««I

- Bendrijos migracijos statistika ir tarptautinės apsaugos statistika
Pranešimas: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir
tarptautinės apsaugos statistikos
[2018/0154(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

105

«««

- ES prisijungimas prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų
Ženevos akto
Rekomendacija: Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl
kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto projekto
[2018/0214(NLE)]
Teisės reikalų komitetas

637.987/OJ
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6

- Sąjungos veiksmai prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių
nuorodų Ženevos akto
Pranešimas: Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos veiksmų prisijungus
prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto
[2018/0189(COD)]
Teisės reikalų komitetas

96

«««

- ES ir Filipinų Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų
Rekomendacija: Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Filipinų Respublikos Vyriausybės
susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo Sąjungos vardu projekto
[2016/0156(NLE)]
Transporto ir turizmo komitetas

38

«««

- Tarptautinis susitarimas dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių
Rekomendacija: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir
valgomųjų alyvuogių sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
[2017/0107(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas

73

«

- Audito Rūmų nario skyrimas: Viorel Ștefan
Pranešimas: Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Pranešimas dėl siūlymo skirti Viorelį Ştefaną Audito Rūmų nariu
[2019/0802(NLE)]
Biudžeto kontrolės komitetas

83

«

- Audito Rūmų narės skyrimas: Ivana Maletić
Pranešimas: Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Pranešimas dėl siūlymo skirti Ivana Maletić Audito Rūmų nare
[2019/0803(NLE)]
Biudžeto kontrolės komitetas

55

À «««I

- Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga
Pranešimas: Virginie Rozière (A8-0398/2018)
[2018/0106(COD)]
Teisės reikalų komitetas

24

À «««I

- Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu
(Direktyva)
Pranešimas: Wolf Klinz (A8-0430/2018)
[2018/0041(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

22

À «««I

- Kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu
(Reglamentas)
Pranešimas: Wolf Klinz (A8-0431/2018)
[2018/0045(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

637.987/OJ

637.987/OJ

7

2019 m. balandžio 16 d., antradienis

7

12

À «««I

- Kapitalo reikalavimai (Reglamentas)
Pranešimas: Peter Simon (A8-0242/2018)
[2016/0360A(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

13

À «««I

- Kapitalo reikalavimai (Direktyva)
Pranešimas: Peter Simon (A8-0243/2018)
[2016/0364(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

11

À «««I

- Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai
(Reglamentas)
Pranešimas: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
[2016/0361(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

10

À «««I

- Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva)
Pranešimas: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
[2016/0362(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

114 À «««I

- Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai
Pranešimas: Jonás Fernández (A8-0180/2019)
[2018/0171(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

30

À «««I

- Europos priežiūros institucijos ir finansų rinkos
Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
[2017/0230(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

28

À «««I

- Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės
rizikos valdybos įsteigimas
Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
[2017/0232(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

29

À «««I

- Finansinių priemonių rinkos ir draudimo bei perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas
(Mokumas II)
Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
[2017/0231(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

36

À «««I

- Investicinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva)
Pranešimas: Markus Ferber (A8-0295/2018)
[2017/0358(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

637.987/OJ
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- Prudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms (Reglamentas)
Pranešimas: Markus Ferber (A8-0296/2018)
[2017/0359(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

49

À «««I

- Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje
Pranešimas: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
[2017/0355(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
(Balsavimas: 15/11/2018)

50

À «««I

- Europos darbo institucija
Pranešimas: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
[2018/0064(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
(Balsavimas: 11/12/2018)

48

À «««I

- Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones
Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žuvininkystės išteklių
išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos
reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/2011 bei (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB)
Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr.
2187/2005
[2016/0074(COD)]
Žuvininkystės komitetas
(Diskusijos: 15/01/2018, balsavimas: 16/01/2018)

78

À «««I

- Reglamentas dėl Europos verslo statistikos
Pranešimas: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos,
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities
teisės aktų
[2017/0048(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
(Balsavimas: 19/04/2018)

16

À «««I

- OLAF atliekami tyrimai ir bendradarbiavimas su Europos prokuratūra
Pranešimas: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su
Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr.
883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų
[2018/0170(COD)]
Biudžeto kontrolės komitetas

117 À «««I

637.987/OJ

- Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės sukūrimas
Pranešimas: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl muitinio tikrinimo įrangos
finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą
[2018/0258(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
(Balsavimas: 15/01/2019, Diskusijos: 03/04/2019)
637.987/OJ

9
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9

- Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas
Pranešimas: Maria Grapini (A8-0464/2018)
Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento dėl bendradarbiavimo muitinių
klausimais programos „Muitinė“
[2018/0232(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
(Balsavimas: 15/01/2019, Diskusijos: 03/04/2019)

56

À «««I

- Prekyba sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas
Pranešimas: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos sprogstamųjų
medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII
priedas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir
jų naudojimo
[2018/0103(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

52

À «««I

- Bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais, sistema
Pranešimas: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendra Europos
statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens
duomenimis, sistema
[2016/0264(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

26

À «««I

- ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumas
Pranešimas: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių
sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas
2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES)
2016/399, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2018/XX [ETIAS reglamentas], Reglamentas
(ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo patikrinimams kertant sieną] ir Reglamentas (ES) 2018/XX
[„eu-LISA“ reglamentas]
[2017/0351(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
(Diskusijos: 27/03/2019)

25

À «««I

- ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje
sąveikumas
Pranešimas: Nuno Melo (A8-0348/2018)
Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių
sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo,
kuriuo iš dalies keičiamas [Reglamentas (ES) 2018/XX [EURODAC reglamentas],] Reglamentas (ES)
2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo teisėsaugai], Reglamentas (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN
reglamentas] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas]
[2017/0352(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
(Diskusijos: 27/03/2019)

47

À «««I

- Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas
Pranešimas: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos imigracijos ryšių
palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (nauja redakcija)
[2018/0153(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

637.987/OJ

637.987/OJ
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10

- Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai, susiję su bendrąja sauga
Pranešimas: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto
priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo,
atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių
apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) 2018/… ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr.
78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009
[2018/0145(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

15.00 - 24.00
118

• Padėtis Malavyje, Mozambike ir Zimbabvėje po ciklono Idai
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2684(RSP)]

128

• Padėtis Libijoje
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2019/2693(RSP)]

145

• JAV Golano aukštumų pripažinimas Izraelio teritorija ir galima Vakarų Kranto
gyvenviečių aneksija
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2019/2702(RSP)]

146

• Padėtis Sudane
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2019/2703(RSP)]

134

• Europos Parlamento rinkimų neliečiamumo apsauga, ypatingą dėmesį skiriant
tarptautinėms grėsmėms kibernetiniam saugumui
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2696(RSP)]
Bendros diskusijos - „Europos horizontas“
88

637.987/OJ

À «««I

• Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos
taisyklių nustatymas
Pranešimas: Dan Nica (A8-0401/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja
susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
(Diskusijos: 11/12/2018, balsavimas: 12/12/2018)

637.987/OJ

11
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11

• Programa, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“
Pranešimas: Christian Ehler (A8-0410/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl
specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų
programa „Europos horizontas“
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
(Diskusijos: 11/12/2018, balsavimas: 12/12/2018)

Bendrų diskusijų pabaiga
17

À «««I

• Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis
Pranešimas: Nicola Danti (A8-0277/2018)
Pranešimas dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo
užtikrinimo taisyklės ir procedūros ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentai (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES)
2016/426 ir (ES) 2017/1369 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB,
2009/48/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES,
2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES,
2014/53/ES, 2014/68/ES ir 2014/90/ES
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

59

À «««I

• Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir
skaidrumo didinimas
Pranešimas: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo
klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo
didinimo
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

101 À «««I

637.987/OJ

• ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas
Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies
keičiamos 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB, Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 98/6/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB ir
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES nuostatos, susijusios su geresniu
ES vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

637.987/OJ
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71

À «««I

• ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas
Pranešimas: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES
vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų],
Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į
aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų],
Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003
[dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų
liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir
kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl
augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
(Diskusijos: 10/12/2018, balsavimas: 11/12/2018)

70

À «««I

• Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas
Pranešimas: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos
liudijimo
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Teisės reikalų komitetas

147

637.987/OJ

• Galima Juliano Assange'o ekstradicija
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2704(RSP)]

637.987/OJ
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08.30 - 10.00
10.00 - 12.20
12.30 - 14.30
15.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 24.00

Diskusijos
Diskusijos
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
Diskusijos
BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)
Diskusijos (po balsavimo)

08.30 - 10.00
80

À «««I

• Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas
Pranešimas: Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo
ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004
įgyvendinimo tvarką
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Bus balsuojama ketvirtadienį
(Balsavimas: 11/12/2018)

10.00 - 12.20
115

• Diskusijos su Latvijos ministru Pirmininku Krišjaniu Karinšu (Krišjānis Kariņš)
Europos ateities tema
[2019/2673(RSP)]

12.30 - 14.30
142
136

88

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
• Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos aiškinimas

«««

À «««I

637.987/OJ

- EB ir Danijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą,
nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos protokolas
Rekomendacija: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės
narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo
nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti,
siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo, kuriuo į to susitarimo taikymo sritį įtraukiama
prieiga teisėsaugos tikslais, sudarymo projekto
[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
- Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas
Pranešimas: Dan Nica (A8-0401/2018)
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
(Diskusijos: 11/12/2018, balsavimas: 12/12/2018)

637.987/OJ

14
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À «««I

- Programa, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“
Pranešimas: Christian Ehler (A8-0410/2018)
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
(Diskusijos: 11/12/2018, balsavimas: 12/12/2018)

17

À «««I

- Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis
Pranešimas: Nicola Danti (A8-0277/2018)
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

59

À «««I

- Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas
Pranešimas: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

101 À «««I

- ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas
Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0029/2019)
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

71

À «««I

- ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas
Pranešimas: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
(Diskusijos: 10/12/2018, balsavimas: 11/12/2018)

70

À «««I

- Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas
Pranešimas: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Teisės reikalų komitetas

91

À «««I

- Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra
Pranešimas: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos
kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai
(ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
(Diskusijos: 12/12/2018, balsavimas: 13/12/2018)

89

À «««I

- 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programa
Pranešimas: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės
Europos programos sudarymo
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
(Diskusijos: 12/12/2018, balsavimas: 13/12/2018)

637.987/OJ

637.987/OJ
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93

À «««I

- Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programa „Fiscalis“
Pranešimas: Sven Giegold (A8-0421/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo mokesčių
klausimais programos „Fiscalis“
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
(Diskusijos: 16/01/2019, balsavimas: 17/01/2019)

86

À «««I

- Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE)
Pranešimas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir klimato politikos
programos (LIFE), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
(Diskusijos: 10/12/2018, balsavimas: 11/12/2018)

95

À «««I

- Teisingumo programa
Pranešimas: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisingumo programos
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Teisės reikalų komitetas
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
(Balsavimas: 13/02/2019)

94

À «««I

- Teisių ir vertybių programa
Pranešimas: Bodil Valero (A8-0468/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisių ir vertybių programos
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
(Diskusijos: 16/01/2019, balsavimas: 17/01/2019)

138 À

- Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, delegacijų
parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičius
B8-0240/2019
[2019/2698(RSO)]

15.00 - 17.00
53

À «««I

637.987/OJ

• Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos
Pranešimas: Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos
sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr.
98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

637.987/OJ

16
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17.00 - 18.00

16

• Vizų kodeksas
Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų
kodeksas)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
(Balsavimas: 11/12/2018)
BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)

«««I

- Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas
prie SESV 290 ir 291 straipsnių - II dalis
Pranešimas: József Szájer (A8-0190/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo
procedūros su tikrinimu taikymas
[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Teisės reikalų komitetas

57

À «««I

- Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas
prie SESV 290 ir 291 straipsnių - I dalis
Pranešimas: József Szájer (A8-0020/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo
procedūros su tikrinimu taikymas
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Teisės reikalų komitetas

58

«««I

- Keleto teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu
naudojimas, pritaikymas prie SESV 290 straipsnio
Pranešimas: József Szájer (A8-0012/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas
reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Teisės reikalų komitetas

119

«««

- ES 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymas ir finansavimas, susiję su JK išstojimu iš Sąjungos
Rekomendacija: Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo
priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, projekto
[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Biudžeto komitetas

125

«««

- ES ir Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas
Rekomendacija: Christian Ehler (A8-0188/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio
ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo projekto
[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

124

637.987/OJ
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«

122

126 À

17

- Europos investicijų banko statuto dalinis keitimas
Pranešimas: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos investicijų banko
statutas
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Konstitucinių reikalų komitetas
- Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: sąveikiųjų intelektinių transporto
sistemų diegimas ir naudojimas
B8-0239/2019
[2019/2651(DEA)]

53

À «««I

- Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos
Pranešimas: Roberta Metsola (A8-0076/2019)
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

41

À «««I

- Vizų kodeksas
Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
(Balsavimas: 11/12/2018)

42

À «««I

- Išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos
reguliuojamame rajone
Pranešimas: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir
kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone, ir
panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2115/2005 ir (EB) Nr. 1386/2007
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Žuvininkystės komitetas

69

À «««I

- Taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo
Pranešimas: Emil Radev (A8-0442/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės dėl
paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos,
nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas
2000/642/TVR
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

103 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
(Diskusijos: 11/03/2019, balsavimas: 13/03/2019)
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À «««I

123 À «««I

18.00 - 24.00

18

- Europos infrastruktūros tinklų priemonė
Pranešimas: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų
priemonės, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Transporto ir turizmo komitetas
(Diskusijos: 11/12/2018, balsavimas: 12/12/2018)
- Kova su teroristinio turinio sklaida internete
Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos
internete prevencijos
[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Diskusijos (po balsavimo)

72

À «««I

• Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai
Pranešimas: Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
(Diskusijos: 14/11/2018, balsavimas: 14/11/2018)

37

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

98

À «««I

• Skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje
Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies
keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl skaitmeninių priemonių ir procesų,
naudojamų taikant bendrovių teisės aktus
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Teisės reikalų komitetas
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75

À «««I

• Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas
Pranešimas: Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies
keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl vienos valstybės ribas peržengiančio
pertvarkymo, jungimo ir skaidymo
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Teisės reikalų komitetas
(Balsavimas: 17/01/2019)

90

À «««I

• Europos gynybos fondas
Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
įsteigiamas Europos gynybos fondas
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
(Diskusijos: 11/12/2018, balsavimas: 12/12/2018)
Bendros diskusijos - Padengtosios obligacijos

68

À «««I

• Padengtų obligacijų pozicijos
Pranešimas: Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų
obligacijų pozicijomis
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

67

À «««I

• Padengtosios obligacijos ir jų viešoji priežiūra
Pranešimas: Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl
padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos
direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Bendrų diskusijų pabaiga
106 À

• Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Konstitucinių reikalų komitetas
Tarybai
Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisės akto
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Konstitucinių reikalų komitetas
Komisijai
Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisės akto

[2019/2536(RSP)]
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• Programa „InvestEU“
Pranešimas: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
sukuriama programa „InvestEU“
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Biudžeto komitetas
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
(Diskusijos: 15/01/2019, balsavimas: 16/01/2019)
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08.30 - 11.50
12.00 - 14.00

Diskusijos
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

08.30 - 11.50
135 À

• Visapusiška ES politika dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų
Komisijos pareiškimas
[2019/2683(RSP)]
Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

21

À «««I

• Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka
Pranešimas: Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ir panaikinama Direktyva
2010/65/ES
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas

18

À «««I

• Informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimas
Pranešimas: Paul Tang (A8-0363/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo
iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo
atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

130 À

• Kinija, visų pirma religinių ir etninių mažumų padėtis
Bendra rezoliucija B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019,
B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
[2019/2690(RSP)]

131 À

• Kamerūnas
Bendra rezoliucija B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019,
B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
[2019/2691(RSP)]

132 À

• Brunėjus
Bendra rezoliucija B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019,
B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
[2019/2692(RSP)]
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12.00 - 14.00
9

22

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
• Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės
valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

120

«

- Eurojusto ir Danijos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimas
Pranešimas: Claude Moraes (A8-0192/2019)
Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto
ir Danijos Karalystės bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimą, projekto
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

80

À «««I

- Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas
Pranešimas: Guillaume Balas (A8-0386/2018)
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
(Balsavimas: 11/12/2018)

72

À «««I

- Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai
Pranešimas: Bas Eickhout (A8-0354/2018)
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
(Diskusijos: 14/11/2018, balsavimas: 14/11/2018)

37

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

98

À «««I

- Skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje
Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Teisės reikalų komitetas

75

À «««I

- Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas
Pranešimas: Evelyn Regner (A8-0002/2019)
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Teisės reikalų komitetas
(Balsavimas: 17/01/2019)

90

À «««I

- Europos gynybos fondas
Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
(Diskusijos: 11/12/2018, balsavimas: 12/12/2018)

68

À «««I

- Padengtų obligacijų pozicijos
Pranešimas: Bernd Lucke (A8-0384/2018)
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
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67

À «««I

- Padengtosios obligacijos ir jų viešoji priežiūra
Pranešimas: Bernd Lucke (A8-0390/2018)
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

85

À «««I

- Programa „InvestEU“
Pranešimas: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Biudžeto komitetas
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
(Diskusijos: 15/01/2019, balsavimas: 16/01/2019)

21

À «««I

- Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka
Pranešimas: Deirdre Clune (A8-0006/2019)
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas

18

À «««I

- Informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimas
Pranešimas: Paul Tang (A8-0363/2018)
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

40

À «««I

- Patvarieji organiniai teršalai
Pranešimas: Julie Girling (A8-0336/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų
(nauja redakcija)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
(Diskusijos: 14/11/2018, balsavimas: 15/11/2018)

43

À «««I

- Tarpuskaitos prievolė, ataskaitų teikimo reikalavimai, ne biržos išvestinių finansinių priemonių
rizikos mažinimo būdai ir sandorių duomenų saugyklos
Pranešimas: Werner Langen (A8-0181/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos
Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo
sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių
tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų
registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
(Diskusijos: 11/06/2018, balsavimas: 12/06/2018)

31

À «««I

- Leidimų suteikimas PSŠ ir trečiųjų šalių PSŠ pripažinimas
Pranešimas: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių
popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių
leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių
pripažinimo reikalavimų
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

637.987/OJ
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100 À «««I

- Skatinimas naudotis MVĮ augimo rinkomis
Pranešimas: Anne Sander (A8-0437/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos
reglamentų (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) 2017/1129 nuostatos, susijusios su skatinimu naudoti MVĮ augimo
rinkas
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

106 À

- Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros
procedūra priimamo akto
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
B8-0238/2019
[2019/2536(RSP)]

135 À

- Visapusiška ES politika dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
B8-0241/2019
[2019/2683(RSP)]
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25

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)
Pateikimo terminai
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

26

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

2019 m. balandžio 15 d., pirmadienis
17.00 - 24.00

Komisija (kartu su atsakymais)
Pranešėjai (8 x 6')
Nuomonės referentai (11 x 1')
Procedūra „prašau žodžio“ (135 straipsnis) (7 x 5')
Parlamento nariai

:50'
:48'
:11'
:35'
:120'

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12' 30, ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 7' 30, ENF : 7',
NI : 5'

2019 m. balandžio 16 d., antradienis
09.00 - 11.50

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas (kartu su atsakymais)
Komisija (kartu su atsakymais)
Pranešėjai (2 x 6')
Nuomonės referentai (7 x 1')
Procedūra „prašau žodžio“ (3 x 5')
Parlamento nariai

:10'
:20'
:12'
:7'
:15'
:75'

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 8', ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3' 30

15.00 - 24.00

Taryba (kartu su atsakymais)
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė
(kartu su atsakymais)
Komisija (kartu su atsakymais)
Pranešėjai (7 x 6')
Nuomonės referentai (16 x 1')
Procedūra „prašau žodžio“ (12 x 5')
Parlamento nariai

:30'
:30'
:60'
:42'
:16'
:60'
:164' 30

PPE : 44' 30, S&D : 38' 30, ECR : 17', ALDE : 15' 30, GUE/NGL : 12', Verts/ALE : 12', EFDD : 10', ENF : 9',
NI : 6'

637.987/OJ
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

27

2019 m. balandžio 17 d., trečiadienis
08.30 - 10.00

Komisija (kartu su atsakymais)
Pranešėjas
Nuomonės referentas
Procedūra „prašau žodžio“
Parlamento nariai

:5'
:6'
:1'
:5'
:45' 30

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

10.00 - 12.20

Krišjānis Kariņš, Latvijos Respublikos Ministras Pirmininkas
Komisija (kartu su atsakymais)
Parlamento nariai

:30'
:10'
:60' 30

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

15.00 - 17.00

Komisija (kartu su atsakymais)
Pranešėjai (2 x 6')
Nuomonės referentai (2 x 1')
Procedūra „prašau žodžio“ (2 x 5')
Parlamento nariai

:10'
:12'
:2'
:10'
:60' 30

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

18.00 - 24.00

Taryba (kartu su atsakymais)
Komisija (kartu su atsakymais)
Pranešėjai (8 x 6')
Nuomonės referentai (12 x 1')
Autorius (komitetas)
Procedūra „prašau žodžio“ (8 x 5')
Parlamento nariai

:5'
:40'
:48'
:12'
:5'
:40'
:120'

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12' 30, ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 7' 30, ENF : 7',
NI : 5'

637.987/OJ
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

28

2019 m. balandžio 18 d., ketvirtadienis
08.30 - 11.50

Komisija (kartu su atsakymais)
Pranešėjai (2 x 6')
Nuomonės referentas
Procedūra „prašau žodžio“ (2 x 5')
Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius (135 straipsnis)
Procedūra „prašau žodžio“ (135 straipsnis) (3 x 2')
Parlamento nariai

:35'
:12'
:1'
:10'
:1'
:6'
:75'

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 8', ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3' 30

637.987/OJ
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29

Pateikimo terminai

29

Pateikimo terminai

2019 m. balandžio 15 d., pirmadienis
55 À

•
-

24 À

•
-

22 À

12 À

13 À

-

•

Kapitalo reikalavimai (Reglamentas) - Pranešimas: Peter Simon (A8-0242/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

Kapitalo reikalavimai (Direktyva)
- Pranešimas: Peter Simon (A8-0243/2018)
Pakeitimai; atmetimas

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•
-

10 À

114 À

30 À

-

•

Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai - Pranešimas: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

-

Pakeitimai; atmetimas

•

Europos priežiūros institucijos ir finansų rinkos - Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès
(A8-0013/2019)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•
-

29 À

36 À

35 À

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos
valdybos įsteigimas - Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

-

Finansinių priemonių rinkos ir draudimo bei perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas
(Mokumas II) - Pranešimas: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

Investicinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva) - Pranešimas: Markus Ferber (A8-0295/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas

•

Prudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms (Reglamentas) - Pranešimas: Markus Ferber
(A8-0296/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

637.987/OJ

Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Reglamentas)
- Pranešimas: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.
Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva) Pranešimas: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

28 À

Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu
(Direktyva) - Pranešimas: Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.
Kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu
(Reglamentas) - Pranešimas: Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

11 À

Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga - Pranešimas: Virginie Rozière
(A8-0398/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

637.987/OJ

30

Pateikimo terminai

30

2019 m. balandžio 16 d., antradienis
49 À

50 À

99 À

-

Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje - Pranešimas: Enrique Calvet Chambon
(A8-0355/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

Europos darbo institucija - Pranešimas: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas

•

Sąjungos veiksmai prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių
nuorodų Ženevos akto - Pranešimas: Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

48 À

78 À

16 À

-

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

Reglamentas dėl Europos verslo statistikos - Pranešimas: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas

•

OLAF atliekami tyrimai ir bendradarbiavimas su Europos prokuratūra - Pranešimas: Ingeborg Gräßle
(A8-0179/2019)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

117 À

•
-

116 À

•
-

56 À

•
-

52 À

26 À

25 À

47 À

121 À

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės sukūrimas - Pranešimas: Jiří Pospíšil
(A8-0460/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.
Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas - Pranešimas: Maria Grapini
(A8-0464/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.
Prekyba sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas - Pranešimas: Andrejs Mamikins
(A8-0473/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

-

Bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais, sistema - Pranešimas: Tamás
Meszerics (A8-0247/2017)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumas - Pranešimas: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas

•
-

ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje
sąveikumas - Pranešimas: Nuno Melo (A8-0348/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas - Pranešimas: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

-

Pakeitimai; atmetimas

•

Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai, susiję su bendrąja sauga - Pranešimas:
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 12 d., penktadienis, 13.00 val.
Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu
balandžio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

•

637.987/OJ

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

637.987/OJ

31

88 À

Pateikimo terminai

•
-

87 À

17 À

59 À

-

•

Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis - Pranešimas: Nicola Danti (A8-0277/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas

•

Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas Pranešimas: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•
-

71 À

•
-

70 À

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas Pranešimas: Dan Nica (A8-0401/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.
Programa, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“ - Pranešimas: Christian Ehler
(A8-0410/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

101 À

31

•
-

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas - Pranešimas: Daniel
Dalton (A8-0029/2019)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.
ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas - Pranešimas: Pilar Ayuso
(A8-0417/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.
Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas - Pranešimas: Luis de Grandes Pascual
(A8-0039/2019)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

2019 m. balandžio 17 d., trečiadienis
80 À

91 À

89 À

93 À

86 À

95 À

94 À

637.987/OJ

•

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas - Pranešimas: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas
Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu

•
-

Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra - Pranešimas:
Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programa - Pranešimas: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas

•

Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programa „Fiscalis“ - Pranešimas: Sven Giegold (A8-0421/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas

•

Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) - Pranešimas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas

•

Teisingumo programa - Pranešimas: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

-

Pakeitimai; atmetimas

•

Teisių ir vertybių programa - Pranešimas: Bodil Valero (A8-0468/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas

balandžio 16 d., antradienis, 10.00 val.
balandžio 17 d., trečiadienis, 16.00 val.

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.
637.987/OJ

32

138 À

53 À

41 À

57 À

Pateikimo terminai

-

Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, delegacijų
parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičius
Pakeitimai
balandžio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.
Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu
balandžio 16 d., antradienis, 16.00 val.

•

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos - Pranešimas: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

-

Pakeitimai; atmetimas

•

Vizų kodeksas - Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas

•

Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie
SESV 290 ir 291 straipsnių - I dalis - Pranešimas: József Szájer (A8-0020/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

126 À

•
-

42 À

•
-

69 À

•
-

103 À

•
-

92 À

123 À

72 À

Išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos
reguliuojamame rajone - Pranešimas: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.
Taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo - Pranešimas: Emil Radev
(A8-0442/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.
Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir
Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas - Pranešimas: Julia Reda (A8-0084/2019)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

Kova su teroristinio turinio sklaida internete - Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

-

Pakeitimai; atmetimas
Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu

•

Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai - Pranešimas: Bas Eickhout
(A8-0354/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

•

•
-

637.987/OJ

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: sąveikiųjų intelektinių transporto
sistemų diegimas ir naudojimas
Pakeitimai
balandžio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.
Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu
balandžio 16 d., antradienis, 16.00 val.

•

75 À

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

-

98 À

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

Europos infrastruktūros tinklų priemonė - Pranešimas: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel
Telička (A8-0409/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

37 À

32

balandžio 12 d., penktadienis, 13.00 val.
balandžio 16 d., antradienis, 16.00 val.

Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones Pranešimas: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.
Skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje - Pranešimas: Tadeusz Zwiefka
(A8-0422/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.
Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas - Pranešimas: Evelyn Regner
(A8-0002/2019)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.
637.987/OJ
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90 À

68 À

67 À

106 À

85 À

Pateikimo terminai
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•

Europos gynybos fondas - Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas

•

Padengtų obligacijų pozicijos - Pranešimas: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas

•

Padengtosios obligacijos ir jų viešoji priežiūra - Pranešimas: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas

•
-

Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros
procedūra priimamo akto - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
(O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.
Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos
balandžio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

•

Programa „InvestEU“ - Pranešimas: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

2019 m. balandžio 18 d., ketvirtadienis
135 À

21 À

18 À

130 À

•

Visapusiška ES politika dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų - Komisijos pareiškimas

-

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų
Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai
Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu

•

Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka - Pranešimas: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

-

Pakeitimai; atmetimas

•
-

Informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimas - Pranešimas: Paul
Tang (A8-0363/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

Kinija, visų pirma religinių ir etninių mažumų padėtis

-

Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)
Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

-

131 À

•

Kamerūnas

-

Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)
Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

-

637.987/OJ

balandžio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.
balandžio 16 d., antradienis, 19.00 val.
balandžio 16 d., antradienis, 20.00 val.
balandžio 17 d., trečiadienis, 16.00 val.

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

balandžio 15 d., pirmadienis, 20.00 val.
balandžio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.
balandžio 17 d., trečiadienis, 14.00 val.

balandžio 15 d., pirmadienis, 20.00 val.
balandžio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.
balandžio 17 d., trečiadienis, 14.00 val.

637.987/OJ

34

Pateikimo terminai

132 À

•

Brunėjus

-

Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)
Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

-

40 À

43 À

balandžio 17 d., trečiadienis, 14.00 val.

Patvarieji organiniai teršalai - Pranešimas: Julie Girling (A8-0336/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas

•

Tarpuskaitos prievolė, ataskaitų teikimo reikalavimai, ne biržos išvestinių finansinių priemonių rizikos
mažinimo būdai ir sandorių duomenų saugyklos - Pranešimas: Werner Langen (A8-0181/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

-

Leidimų suteikimas PSŠ ir trečiųjų šalių PSŠ pripažinimas - Pranešimas: Danuta Maria Hübner
(A8-0190/2018)
Pakeitimai; atmetimas
balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

Skatinimas naudotis MVĮ augimo rinkomis - Pranešimas: Anne Sander (A8-0437/2018)

-

Pakeitimai; atmetimas

•

100 À

balandžio 15 d., pirmadienis, 20.00 val.
balandžio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

•

31 À

34

balandžio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
-

Tekstai, teikiami balsuoti antradienį
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių,
demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

637.987/OJ

balandžio 12 d., penktadienis, 12.00 val.
balandžio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.
balandžio 16 d., antradienis, 19.00 val.
balandžio 17 d., trečiadienis, 19.00 val.

637.987/OJ

