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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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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

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)

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
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99 À«««I - 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
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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
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35 À«««I - 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 - 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)
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116 À«««I - 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



 

15.00 - 24.00     

 
Bendros diskusijos - „Europos horizontas“ 
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121 À«««I - 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

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)]

88 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)



 
Bendrų diskusijų pabaiga
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87 À«««I • 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)

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 • 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
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637.987/OJ 637.987/OJ

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 • Galima Juliano Assange'o ekstradicija

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2704(RSP)]
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