
11/12/18 631.718/OJ

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS

2014 2019

Sesijos dokumentas

DARBOTVARKĖ

2018 m. gruodžio 11 d., antradienis



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
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09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 24.00 Diskusijos

37 • Pasirengimas gruodžio 13–14 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2871(RSP)]

107 • Euro grupės susitikimo rezultatai ir pasirengimas euro zonos aukščiausiojo lygio
susitikimui

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2018/2972(RSP)]

56 - Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką

Pranešimas: Yana Toom (A8-0400/2018)

[2018/2090(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

83 «««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

Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis

82 «««I - Europos darbo institucijos įsteigimas

Pranešimas: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo
institucija

[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis
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86 À«««I - Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas: pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas

Pranešimas: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pakartotinio
įsipareigojimo skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601
įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimo kitiems veiksmams pagal nacionalines programas iš dalies
keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014

[2018/0371(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

(Balsavimas dalimis: 2018 11 29)

94 À«««I - Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas

Pranešimas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

46 À«««I - Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

Pranešimas: Claude Rolin (A8-0142/2018)

[2017/0004(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

58 À«««I - ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas

Pranešimas: Renate Sommer (A8-0417/2018)

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

49 À«««I - Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

Pranešimas: Anne Sander (A8-0273/2017)

[2016/0257(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

50 À«««I - Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

Pranešimas: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

[2016/0254(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

59 À«««I - Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)

Pranešimas: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

[2016/0256(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

74 À«««I - ES teisės aktų dėl tipo patvirtinimo papildymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos

Pranešimas: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės
išstojimo iš Sąjungos papildomi ES teisės aktai dėl tipo patvirtinimo

[2018/0220(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

85 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausia leidžiama acetamiprido
liekanų koncentracija tam tikruose produktuose

B8-0556/2018

[2018/2902(RPS)]



 

15.00 - 24.00     
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109 À - Humanitarinės vizos

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl humanitarinių vizų

[2018/2271(INL)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

98 À«««I - 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

52 À« - Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo
mechanizmo laikino taikymo tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė viršija tam
tikrą ribą

Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl
pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo
mechanizmo laikino taikymo tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė viršija tam tikrą
ribą

[2016/0406(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

47 À - Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje

Pranešimas: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

[2018/2092(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

18 À - Karinis mobilumas

Pranešimas: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

[2018/2156(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

57 À - Nauja Europos kultūros darbotvarkė

Pranešimas: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

[2018/2091(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

29 À • Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos

Pranešimas: Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

Pranešimas dėl Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvadų ir rekomendacijų

[2018/2044(INI)]

Specialusis komitetas terorizmo klausimais



Bendros diskusijos - ES ir Japonijos partnerystės susitarimas

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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25 ««« • ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas

Rekomendacija: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos
ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

32 À • ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl
Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo
projekto

[2018/0091M(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

54 ««« • ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas

Rekomendacija: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių
ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu
projekto

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

75 À • ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl
Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės
susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

[2018/0122M(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

113 À • Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas

Komisijos pareiškimas

[2018/2979(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

114 • Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Selahattino Demirtaso byloje

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

[2018/2980(RSP)]



Bendros diskusijos - Europos užsienio, saugumo ir gynybos politika (ES sutarties 36

straipsnis)

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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28 À • Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

Pranešimas: David McAllister (A8-0392/2018)

Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

[2018/2097(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

30 À • Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita

Pranešimas: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

Pranešimas dėl metinės bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo
ataskaitos

[2018/2099(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

27 À • Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos
politikos šioje srityje ataskaita

Pranešimas: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Pranešimas dėl metinės žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos
Sąjungos politikos šioje srityje ataskaitos

[2018/2098(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

16 À • ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas

Pranešimas: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Pranešimas dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo įgyvendinimo

[2017/2283(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

96 À • Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas

Pranešimas: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl antro 2019 finansinių metų Europos Sąjungos
bendrojo biudžeto projekto

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Biudžeto komitetas

91 À«««I • Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas

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



 
Bendros diskusijos - „Europos horizontas“ 

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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92 À«««I • Europos gynybos fondo įsteigimas

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

89 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

88 À«««I • 2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių
tyrimų ir inovacijų 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
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