
24/10/18 629.223/OJ

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS

2014 2019

Sesijos dokumentas

DARBOTVARKĖ

2018 m. spalio 24 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 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

1 12018 m. spalio 24 d., trečiadienis

629.223/OJ 629.223/OJ

09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

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

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2772(RSP)]

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

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

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

[2018/2075(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

104 - Prašymas atšaukti Sophie Montel imunitetą

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Sophie Montel imunitetą

[2018/2076(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

105 - Prašymas atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą

[2018/2041(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

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

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

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

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

Biudžeto komitetas

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

Pranešimas: Marco Valli (A8-0300/2018)

[2017/2138(DEC)]

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

Pranešimas: Bart Staes (A8-0299/2018)

[2017/2177(DEC)]

Biudžeto kontrolės komitetas

98 «««I - Parama struktūrinėms reformoms valstybėse narėse

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

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

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

Regioninės plėtros komitetas

75 « - Automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Airijoje pradžia

Pranešimas: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

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

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

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

74 « - Automatinio keitimosi DNR duomenimis Airijoje pradžia

Pranešimas: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

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

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

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

73 « - Automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Kroatijoje pradžia

Pranešimas: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

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

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

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

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

Pranešimas: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

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

Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

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

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



 

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

Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

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

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

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

Pranešimas: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

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

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

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

Pranešimas: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

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

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

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

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

B8-0490/2018

[2018/2872(RSP)]

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

B8-0491/2018

[2018/2873(RSP)]

110 • Lisabonos sutarties vertinimas

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)

[2018/2888(RSP)]

31 • Audito Rūmų 2017 m. metinės ataskaitos pristatymas

[2018/2760(RSP)]

Dalyvaujant Audito Rūmų pirmininkui Klausui-Heineriui Lehne

89 «««I • Kultūros vertybių importas

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

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

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

Tarptautinės prekybos komitetas

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
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15 À«««I • Žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra

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

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

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

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

18 À«««I • Veterinariniai vaistai

Pranešimas: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

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

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

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

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

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

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

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

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

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

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

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

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

Transporto ir turizmo komitetas

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

Pranešimas: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

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

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

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

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

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

[2018/2838(RSP)]

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

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2887(RSP)]
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