
04/07/18 624.394/OJ

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS

2014 2019

Sesijos dokumentas

DARBOTVARKĖ

2018 m. liepos 4 d., trečiadienis



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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09.00 - 11.30 Diskusijos

11.30 - 12.00 BALSAVIMAS

12.00 - 12.30 Iškilmingas posėdis

12.30 - 14.00 Tęsiamas balsavimas, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

97 • Diskusijos su Lenkijos ministru pirmininku Mateuszu Morawieckiu Europos ateities
tema

[2018/2729(RSP)]

110 «««I - Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas

Pranešimas: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir
pritaikyti jo bendrąjį tikslą

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

85 ««« - Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma

Rekomendacija: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos
sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtas Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis
tiesiogine visuotine rinkimų teise, projekto

[09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)]

Konstitucinių reikalų komitetas

13 ««« - ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas

Rekomendacija: László Tőkés (A8-0177/2018)

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

18 À - ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: László Tőkés (A8-0179/2018)

[2017/2269(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

87 ««« - ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas

Rekomendacija: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir jos valstybių narių ir Irako Respublikos
partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto

[10209/2012 - C7-0189/2012 -  - 10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas
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88 - ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos
valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto

[2010/0310M(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

91 ««« - ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl nuolaidų dalinio keitimo (Kroatijos įstojimas)

Rekomendacija: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo
pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV
straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į
Europos Sąjungą sudarymo projekto

[10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

102 À«««I - Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutas. Tarpuskaitos ir mokėjimo
sistemos

Pranešimas: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių
bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnis, projekto

[10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Konstitucinių reikalų komitetas

61 À« - Transporto priemonių apmokestinimas: sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas
už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

Pranešimas: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos tam tikros Direktyvos
1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra
infrastruktūra nuostatos dėl transporto priemonių apmokestinimo

[COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)]

Transporto ir turizmo komitetas

26 À - Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: 2017 finansiniais metais susidariusio pertekliaus įtraukimas

Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr.
2/2018 projekto: 2017 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą

[09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)]

Biudžeto komitetas

93 À - Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projektas: pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės galiojimo
pratęsimas

Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr.
3/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės galiojimo pratęsimas

[09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)]

Biudžeto komitetas

117 À - Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo, atsižvelgiant į Iraną, Europos investicijų bankui
suteikiama ES garantija investiciniams projektams ne Sąjungoje

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį

B8-0313/2018

[2018/2758(DEA)]
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12 À - ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai

Pranešimas: Charles Goerens (A8-0187/2018)

[2017/2275(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

32 À - MVĮ apibrėžtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0304/2018

[2018/2545(RSP)]

10 À - Derybos dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo

Pranešimas: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai dėl derybų dėl ES ir
Azerbaidžano visapusiško susitarimo

[2017/2056(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

100 À«««I - Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo
taisyklės

Pranešimas: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

99 À«««I - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos
nustatymas tachografais

Pranešimas: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

98 À«««I - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių

Pranešimas: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

50 À - Derybų dėl ES ir Jordanijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0232/2018)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti
derybas dėl Europos Sąjungos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimo dėl keitimosi asmens
duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Jordanijos
kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

[2018/2060(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

51 À - Derybų dėl ES ir Turkijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0233/2018)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti
derybas dėl Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp
Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Turkijos kompetentingų
institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

[2018/2061(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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52 À - Derybų dėl ES ir Izraelio susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0235/2018)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti
derybas dėl Europos Sąjungos ir Izraelio Valstybės susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp
Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Izraelio kompetentingų institucijų,
siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

[2018/2062(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

53 À - Derybų dėl ES ir Tuniso susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0237/2018)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti
derybas dėl Europos Sąjungos ir Tuniso susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos
teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Tuniso kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su
sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

[2018/2063(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

54 À - Derybų dėl ES ir Maroko susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0238/2018)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti
derybas dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp
Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Maroko kompetentingų institucijų,
siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

[2018/2064(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

55 À - Derybų dėl ES ir Libano susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0234/2018)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti
derybas dėl Europos Sąjungos ir Libano Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp
Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Libano kompetentingų institucijų,
siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

[2018/2065(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

56 À - Derybų dėl ES ir Egipto susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0236/2018)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti
derybas dėl Europos Sąjungos ir Egipto Arabų Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis
tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Egipto kompetentingų
institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

[2018/2066(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



 

12.00 - 12.30     Iškilmingas posėdis

 

12.30 - 14.00     Tęsiamas balsavimas, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

 

15.00 - 23.00     

 
Bendros diskusijos - Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)

 
Bendrų diskusijų pabaiga

5 52018 m. liepos 4 d., trečiadienis

624.394/OJ 624.394/OJ

57 À - Derybų dėl ES ir Alžyro susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais
nusikaltimais ir terorizmu, pradžia

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0239/2018)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti
derybas dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos susitarimo dėl keitimosi
asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Alžyro
kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

[2018/2067(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

105 • Angolos Respublikos prezidento João Manuel Gonçalves Lourenço kreipimasis

68 • Trečiosios Graikijos ekonominio koregavimo programos išvados

Euro grupės pirmininko pareiškimas

[2018/2740(RSP)]

104 • Naujausias Italijos vidaus reikalų ministro pareiškimas dėl sintų ir romų ir mažumų
teisių ES

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)

[2018/2777(RSP)]

21 À«««I • Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)

Pranešimas: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies
keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399 ir (ES) 2016/1624

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

22 À«««I • Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS): Europolo užduotys

Pranešimas: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794, siekiant sukurti Europos kelionių
informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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25 À • 2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai

Pranešimas: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

2019 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu

[2018/2024(BUD)]

Biudžeto komitetas

14 À«««I • Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės

Pranešimas: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarbyos reglamento dėl Sąjungos
bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas
(EB) Nr. 2012/2002, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013,
(ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES)
Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr.
1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos
Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Biudžeto komitetas

Biudžeto kontrolės komitetas

65 À • ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas

Komisijos pareiškimas

[2018/2645(RSP)]

27 À • Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto poveikis
ES piliečiams

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Cecilia Wikström (O-000052/2018 - B8-0033/2018)
Peticijų komitetas
Tarybai
Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto (FATCA) poveikis ES
piliečiams ir ypač vadinamiems atsitiktiniams amerikiečiams

Cecilia Wikström (O-000053/2018 - B8-0032/2018)
Peticijų komitetas
Komisijai
Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto (FATCA) poveikis ES
piliečiams ir ypač vadinamiems atsitiktiniams amerikiečiams

[2018/2646(RSP)]
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