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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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Turinys
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2019 m. gruodžio 16 d., pirmadienis 1

17.00 - 23.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

1989 m. gruodžio mėn. Rumunijos revoliucijos 30-ųjų  metinių minėjimas - Komisijos pareiškimas 1

Bendros diskusijos - Sukčiavimas PVM ir mokėjimo paslaugų teikėjai 1

Reikalavimai mokėjimo paslaugų teikėjams  - Pranešimas: Lídia Pereira (A9-0048/2019) 1

Priemonės, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM  -
Pranešimas: Lídia Pereira (A9-0047/2019) 1

Bendros diskusijos - Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimas 1

Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas  - Pranešimas: Irene Tinagli
(A9-0049/2019) 1

Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas  - Pranešimas: Irene Tinagli
(A9-0046/2019) 2

Sąžiningas apmokestinimas skaitmeninėje globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0 - Klausimas, į kurį
atsakoma žodžiu (O-000040/2019 - B9-0060/2019) 2

Makrofinansinė parama Jordanijai  - Pranešimas: Luisa Regimenti (A9-0045/2019) 2

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis) 2

2019 m. gruodžio 17 d., antradienis 3

09.00 - 11.50 3

Teisinės valstybės padėtis Maltoje po neseniai atskleistų faktų apie Daphnės Caruanos Galizios nužudymą    -
Komisijos pareiškimas 3

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

Ombudsmeno rinkimai 3

Makrofinansinė parama Jordanijai  - Pranešimas: Luisa Regimenti (A9-0045/2019) 3

ES ir Šveicarijos susitarimas dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu
ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje  - Rekomendacija: Roberta Metsola (A9-0043/2019) 3

ES ir Lichtenšteino susitarimas dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su
terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje  - Rekomendacija: Roberta Metsola (A9-0044/2019) 3

ES ir Šveicarijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už
valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, protokolas dėl prieigos prie
EURODAC teisėsaugos tikslais  - Rekomendacija: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019) 4

Saliamono Salų prisijungimas prie ES ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo  -
Rekomendacija: Bernd Lange (A9-0050/2019) 4

Reikalavimai mokėjimo paslaugų teikėjams  - Pranešimas: Lídia Pereira (A9-0048/2019) 4

Priemonės, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM  -
Pranešimas: Lídia Pereira (A9-0047/2019) 4

Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija (Užjūrio asociacijos sprendimas)  - Pranešimas:
Tomas Tobé (A9-0033/2019) 4

Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas  - Pranešimas: Irene Tinagli
(A9-0049/2019) 4

Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas  - Pranešimas: Irene Tinagli
(A9-0046/2019) 4

15.00 - 23.00 5

Interesų konfliktai ir korupcija, kenkiantys ES finansinių interesų apsaugai valstybėse narėse - Klausimas, į
kurį atsakoma žodžiu (O-000041/2019 - B9-0061/2019) 5

ES strategija dėl negalios po 2020 m. - Komisijos pareiškimas 5

COP 25 rezultatai - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 5

ES iniciatyva dėl apdulkintojų - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 5



Turinys
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Gyvūnų gerovės sąlygos juos vežant į trečiąsias šalis - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 5

Sąlygų skaitmeninei sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijai sudarymas - Klausimas, į kurį atsakoma
žodžiu (O-000042/2019 - B9-0062/2019) 5

2019 m. gruodžio 18 d., trečiadienis 6

09.00 - 11.50 6

Lisabonos sutarties ir teisiškai privalomos Pagrindinių teisių chartijos 10-ųjų metinių minėjimas 6

Gruodžio 12–13 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados - Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos
pareiškimai 6

12.00 - 12.30 6

Sacharovo premijos įteikimas 6

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 6

Ombudsmeno rinkimai 6

BŽŪP. Finansinė drausmė nuo 2021 finansinių metų ir lankstus lėšų pervedimas tarp ramsčių 2020
kalendoriniais metais  - Pranešimas: Norbert Lins (A9-0042/2019) 6

ES ir Gambijos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas  - Rekomendacija:
Carmen Avram (A9-0026/2019) 6

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant dimoksistrobiną
ir mankozebą - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 6

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymas - Pasiūlymas dėl
sprendimo 7

LGBTI asmenų viešas diskriminavimas ir prieš juos nukreipta neapykantos retorika, įskaitant zonas be
LGBTI asmenų - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 7

Sąžiningas apmokestinimas skaitmeninėje globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0 - Pasiūlymai dėl
rezoliucijų 7

Teisinės valstybės padėtis Maltoje po neseniai atskleistų faktų apie Daphnės Caruanos Galizios nužudymą    -
Pasiūlymai dėl rezoliucijų 7

ES iniciatyva dėl apdulkintojų - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 7

Sąlygų skaitmeninei sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijai sudarymas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 7

15.00 - 23.00 7

ES ir MERCOSUR laisvosios prekybos susitarimo ir Komisijos pasiūlymo dėl Europos žaliojo kurso
suderinamumas - Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 7

Uigūrų padėtis Kinijoje („China cables“) - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas 7

Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizė  - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio
reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas 7

Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir
saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas 8

Smurtinis neseniai Irane įvykusių protestų malšinimas - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams
ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas 8

ES strategija, kuria siekiama sustabdyti moterų lyties organų žalojimą pasaulyje - Tarybos ir Komisijos
pareiškimai 8

2019 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienis 9

10.00 - 11.50 9

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis) 9

Žmogaus teisių, įskaitant religijos laisvę, pažeidimai Burkina Fase 9

Afganistanas, visų pirma įtarimai seksualine prievarta prieš berniukus Logaro provincijoje 9

Rusijos „užsienio agentų“ įstatymas 9
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12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 9

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės
principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) 9

1989 m. gruodžio mėn. Rumunijos revoliucijos 30-ųjų  metinių minėjimas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9

Uigūrų padėtis Kinijoje („China cables“) - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9

Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9

Smurtinis neseniai Irane įvykusių protestų malšinimas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 10

15.00 - 16.00 10

JAV prekybos atstovo pranešimas dėl  skaitmeninių paslaugų mokesčio tyrimo pagal 301 skirsnį - Komisijos
pareiškimas 10

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 12

Pateikimo terminai 14



2019 m. gruodžio 16 d., pirmadienis

 

 

17.00 - 23.00     

 
Bendros diskusijos - Sukčiavimas PVM ir mokėjimo paslaugų teikėjai

 
Bendrų diskusijų pabaiga
 
Bendros diskusijos - Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimas
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17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

63 À • 1989 m. gruodžio mėn. Rumunijos revoliucijos 30-ųjų  metinių minėjimas

Komisijos pareiškimas

[2019/2989(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

36 « • Reikalavimai mokėjimo paslaugų teikėjams

Pranešimas: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų reikalavimų
mokėjimo paslaugų teikėjams nustatymo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

35 « • Priemonės, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant
su sukčiavimu PVM

Pranešimas: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos dėl priemonių, kuriomis stiprinamas
administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

34 • Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios
valdybos nario skyrimo

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



 
Bendrų diskusijų pabaiga
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33 • Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios
valdybos nario skyrimo

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

19 À • Sąžiningas apmokestinimas skaitmeninėje globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Komisijai
Sąžiningas apmokestinimas skaitmeninėje globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

Balsavimas vyks trečiadienį

16 «««I • Makrofinansinė parama Jordanijai

Pranešimas: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo
Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė parama

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas

2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis)
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09.00 - 11.50     

 

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

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

46 À • Teisinės valstybės padėtis Maltoje po neseniai atskleistų faktų apie Daphnės
Caruanos Galizios nužudymą

Komisijos pareiškimas

[2019/2954(RSP)]

Balsavimas vyks trečiadienį

14 - Ombudsmeno rinkimai

[2019/2042(INS)]

Pirmasis balsavimas

16 «««I - Makrofinansinė parama Jordanijai

Pranešimas: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas

17 ««« - ES ir Šveicarijos susitarimas dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su
terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje

Rekomendacija: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl
tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma
kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl
Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir
tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo
2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo
sudarymo projekto

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

18 ««« - ES ir Lichtenšteino susitarimas dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su
terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje

Rekomendacija: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo
dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma
kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl
Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir
tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo
2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo
sudarymo projekto

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



4 42019 m. gruodžio 17 d., antradienis

645.170/OJ 645.170/OJ

32 ««« - ES ir Šveicarijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už
valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, protokolas dėl prieigos
prie EURODAC teisėsaugos tikslais

Rekomendacija: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl
kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje
pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino
Kunigaikštystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo projekto

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

22 ««« - Saliamono Salų prisijungimas prie ES ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės
susitarimo

Rekomendacija: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Saliamono Salų prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo
vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projekto

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

36 « - Reikalavimai mokėjimo paslaugų teikėjams

Pranešimas: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

35 « - Priemonės, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM

Pranešimas: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

31 « - Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija (Užjūrio asociacijos sprendimas)

Pranešimas: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. lapkričio 25 d.
Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio
asociacijos sprendimas)

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Vystymosi komitetas

34 - Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

33 - Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
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53 • Interesų konfliktai ir korupcija, kenkiantys ES finansinių interesų apsaugai
valstybėse narėse

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Biudžeto kontrolės komitetas
Komisijai
Interesų konfliktai ir korupcija, kenkiantys ES finansinių interesų apsaugai valstybėse narėse

[2019/2963(RSP)]

55 À • ES strategija dėl negalios po 2020 m.

Komisijos pareiškimas

[2019/2975(RSP)]

Bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

66 • COP 25 rezultatai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2998(RSP)]

25 À • ES iniciatyva dėl apdulkintojų

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2803(RSP)]

38 • Gyvūnų gerovės sąlygos juos vežant į trečiąsias šalis

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2944(RSP)]

24 À • Sąlygų skaitmeninei sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijai sudarymas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Skaitmeninė sveikatos priežiūros ir slaugos transformacija

[2019/2804(RSP)]



2019 m. gruodžio 18 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

6 62019 m. gruodžio 18 d., trečiadienis

645.170/OJ 645.170/OJ

09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 12.30 (Sacharovo premijos įteikimas)

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

44 • Lisabonos sutarties ir teisiškai privalomos Pagrindinių teisių chartijos 10-ųjų
metinių minėjimas

[2019/2951(RSP)]

Po to pasisakys frakcijų atstovai

11 • Gruodžio 12–13 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2723(RSP)]

45 • Sacharovo premijos įteikimas

59 • Ombudsmeno rinkimai

Prireikus antrasis ir trečiasis balsavimas

30 «««I - BŽŪP. Finansinė drausmė nuo 2021 finansinių metų ir lankstus lėšų pervedimas tarp ramsčių 2020
kalendoriniais metais

Pranešimas: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl finansinės drausmės
nuo 2021 finansinių metų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 ir dėl lankstaus lėšų
pervedimo tarp ramsčių 2020 kalendoriniais metais iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

10 ««« - ES ir Gambijos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas

Rekomendacija: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos
partnerystės susitarimo ir Protokolo dėl to Partnerystės susitarimo įgyvendinimo sudarymo projekto

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

48 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant
dimoksistrobiną ir mankozebą

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]



 

15.00 - 23.00     
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21 - Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymas

Pasiūlymas dėl sprendimo

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - LGBTI asmenų viešas diskriminavimas ir prieš juos nukreipta neapykantos retorika, įskaitant zonas
be LGBTI asmenų

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Diskusijos: 26/11/2019)

19 À - Sąžiningas apmokestinimas skaitmeninėje globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - Teisinės valstybės padėtis Maltoje po neseniai atskleistų faktų apie Daphnės Caruanos Galizios
nužudymą

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - ES iniciatyva dėl apdulkintojų

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Sąlygų skaitmeninei sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijai sudarymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • ES ir MERCOSUR laisvosios prekybos susitarimo ir Komisijos pasiūlymo dėl
Europos žaliojo kurso suderinamumas

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Uigūrų padėtis Kinijoje („China cables“)

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojo pareiškimas

[2019/2945(RSP)]

43 À • Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizė

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojo pareiškimas

[2019/2952(RSP)]

Bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje
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645.170/OJ 645.170/OJ

57 À • Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojo pareiškimas

[2019/2978(RSP)]

65 À • Smurtinis neseniai Irane įvykusių protestų malšinimas

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojo pareiškimas

[2019/2993(RSP)]

64 À • ES strategija, kuria siekiama sustabdyti moterų lyties organų žalojimą pasaulyje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2988(RSP)]

Balsavimas bus surengtas 2020 m. vasario mėnesį



2019 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienis

 

 

10.00 - 11.50     
 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

9 92019 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienis

645.170/OJ 645.170/OJ

10.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Diskusijos

61 À • Žmogaus teisių, įskaitant religijos laisvę, pažeidimai Burkina Fase

Bendra rezoliucija B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019,
B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Afganistanas, visų pirma įtarimai seksualine prievarta prieš berniukus Logaro
provincijoje

Bendra rezoliucija B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019,
B9-0245/2019, B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • Rusijos „užsienio agentų“ įstatymas

Bendra rezoliucija B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019,
B9-0262/2019, B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(RSP)]

9 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės
valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

63 À - 1989 m. gruodžio mėn. Rumunijos revoliucijos 30-ųjų  metinių minėjimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Uigūrų padėtis Kinijoje („China cables“)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019,
B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019,
B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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65 À - Smurtinis neseniai Irane įvykusių protestų malšinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019,
B9-0275/2019, B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • JAV prekybos atstovo pranešimas dėl  skaitmeninių paslaugų mokesčio tyrimo pagal
301 skirsnį

Komisijos pareiškimas

[2019/2979(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai

11 11

645.170/OJ 645.170/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2019 m. gruodžio 16 d., pirmadienis

 

17.00 - 23.00

 

 

2019 m. gruodžio 17 d., antradienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

2019 m. gruodžio 18 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.50

 

12 12Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

645.170/OJ 645.170/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Pranešėjai (3 x 6') :18'

Autoriai (komitetai) :5'

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

Parlamento nariai :150'

PPE : 34' 30, S&D : 29' 30, Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

Taryba (kartu su atsakymais) :30'

Komisija (kartu su atsakymais) :50'

Autoriai (komitetai) (2 x 5') :10'

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

Parlamento nariai :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas (kartu su atsakymais) :20'

Komisijos pirmininkas (kartu su atsakymais) :5'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30



15.00 - 23.00

 

 

2019 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienis

 

10.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Diskusijų aktualia tema pranešėjas :4'

Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis
įgaliotinis (kartu su atsakymais)

:40'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

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

Parlamento nariai :254' 30

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 25' 30, ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis
įgaliotinis (kartu su atsakymais)

:15'

Pasiūlymų dėl rezoliucijų autoriai :1'

Procedūra „prašau žodžio“ (144 straipsnis) (3 x 2') :6'

Parlamento nariai :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 3'



Pateikimo terminai

 
 

2019 m. gruodžio 16 d., pirmadienis

 

 

2019 m. gruodžio 17 d., antradienis

 

14 14Pateikimo terminai
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63 À • 1989 m. gruodžio mėn. Rumunijos revoliucijos 30-ųjų  metinių minėjimas - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 16 d., pirmadienis, 19.00

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gruodžio 17 d., antradienis, 19.00

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai gruodžio 17 d., antradienis, 20.00

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gruodžio 18 d., trečiadienis, 16.00

19 À • Sąžiningas apmokestinimas skaitmeninėje globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0 - Klausimas, į kurį
atsakoma žodžiu (O-000040/2019 - B9-0060/2019)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 12 d., ketvirtadienis, 13.00

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gruodžio 16 d., pirmadienis, 19.00

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai gruodžio 16 d., pirmadienis, 20.00

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gruodžio 17 d., antradienis, 16.00

46 À • Teisinės valstybės padėtis Maltoje po neseniai atskleistų faktų apie Daphnės Caruanos Galizios
nužudymą    - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 16 d., pirmadienis, 19.00

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gruodžio 17 d., antradienis, 12.00

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai gruodžio 17 d., antradienis, 13.00

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gruodžio 17 d., antradienis, 19.00

55 À • ES strategija dėl negalios po 2020 m. - Komisijos pareiškimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai

25 À • ES iniciatyva dėl apdulkintojų - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 11 d., trečiadienis, 13.00

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gruodžio 16 d., pirmadienis, 19.00

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai gruodžio 16 d., pirmadienis, 20.00

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gruodžio 17 d., antradienis, 16.00

24 À • Sąlygų skaitmeninei sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijai sudarymas - Klausimas, į kurį
atsakoma žodžiu (O-000042/2019 - B9-0062/2019)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 12 d., ketvirtadienis, 13.00

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gruodžio 16 d., pirmadienis, 19.00

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai gruodžio 16 d., pirmadienis, 20.00

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gruodžio 17 d., antradienis, 16.00



2019 m. gruodžio 18 d., trečiadienis
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645.170/OJ 645.170/OJ

48 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant
dimoksistrobiną ir mankozebą - Pasiūlymas dėl rezoliucijos

- Pakeitimai gruodžio 13 d., penktadienis, 13.00

40 À • LGBTI asmenų viešas diskriminavimas ir prieš juos nukreipta neapykantos retorika, įskaitant zonas be
LGBTI asmenų - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 11 d., trečiadienis, 13.00

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gruodžio 16 d., pirmadienis, 19.00

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai gruodžio 16 d., pirmadienis, 20.00

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gruodžio 17 d., antradienis, 16.00

39 À • Uigūrų padėtis Kinijoje („China cables“) - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 16 d., pirmadienis, 19.00

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gruodžio 17 d., antradienis, 19.00

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai gruodžio 17 d., antradienis, 20.00

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gruodžio 18 d., trečiadienis, 16.00

43 À • Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizė  - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai

57 À • Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir
saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 16 d., pirmadienis, 19.00

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gruodžio 17 d., antradienis, 19.00

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai gruodžio 17 d., antradienis, 20.00

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gruodžio 18 d., trečiadienis, 16.00

65 À • Smurtinis neseniai Irane įvykusių protestų malšinimas - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio
reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 17 d., antradienis, 12.00

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gruodžio 18 d., trečiadienis, 13.00

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 18 d., šeštadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu gruodžio 18 d., trečiadienis, 19.00

64 À • ES strategija, kuria siekiama sustabdyti moterų lyties organų žalojimą pasaulyje - Tarybos ir Komisijos
pareiškimai

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

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

vasario 10 d., pirmadienis, 19.00 val.

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



2019 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienis

 

Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas

 

16 16Pateikimo terminai

645.170/OJ 645.170/OJ

61 À • Žmogaus teisių, įskaitant religijos laisvę, pažeidimai Burkina Fase

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) gruodžio 16 d., pirmadienis, 20.00

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

gruodžio 18 d., trečiadienis, 13.00

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

gruodžio 18 d., trečiadienis, 14.00

60 À • Afganistanas, visų pirma įtarimai seksualine prievarta prieš berniukus Logaro provincijoje

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) gruodžio 16 d., pirmadienis, 20.00

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

gruodžio 18 d., trečiadienis, 13.00

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

gruodžio 18 d., trečiadienis, 14.00

62 À • Rusijos „užsienio agentų“ įstatymas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) gruodžio 16 d., pirmadienis, 20.00

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

gruodžio 18 d., trečiadienis, 13.00

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

gruodžio 18 d., trečiadienis, 14.00

- Tekstai, teikiami balsuoti antradienį gruodžio 13 d., penktadienis, 12.00

- Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį gruodžio 16 d., pirmadienis, 19.00

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį gruodžio 17 d., antradienis, 19.00

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių,
demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

gruodžio 18 d., trečiadienis, 19.00


	2019 m. gruodžio 16 d., pirmadienis
	17.00 - 23.00     
	Bendros diskusijos - Sukčiavimas PVM ir mokėjimo paslaugų teikėjai
	Bendros diskusijos - Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimas


	2019 m. gruodžio 17 d., antradienis
	09.00 - 11.50     
	12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
	15.00 - 23.00     

	2019 m. gruodžio 18 d., trečiadienis
	09.00 - 11.50     
	12.00 - 12.30
	12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
	15.00 - 23.00     

	2019 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienis
	10.00 - 11.50     
	Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

	12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
	15.00 - 16.00     

	Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)
	2019 m. gruodžio 16 d., pirmadienis
	17.00 - 23.00

	2019 m. gruodžio 17 d., antradienis
	09.00 - 11.50
	15.00 - 23.00

	2019 m. gruodžio 18 d., trečiadienis
	09.00 - 11.50
	15.00 - 23.00

	2019 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienis
	10.00 - 11.50
	15.00 - 16.00


	Pateikimo terminai
	2019 m. gruodžio 16 d., pirmadienis
	2019 m. gruodžio 17 d., antradienis
	2019 m. gruodžio 18 d., trečiadienis
	2019 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienis
	Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
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