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Procedūrų paaiškinimas

Nebent Parlamentas nuspręstų kitaip, plenariniuose posėdžiuose svarstomi tekstai teikiami balsavimui šia tvarka:

1. Trečiasis svarstymas

- Bendro sprendimo procedūra (***III)
bendram projektui pritarti reikalinga balsavusiųjų dauguma

2. Pritarimas

- Pritarimo procedūra (***)
pagal ES sutarties 49 straipsnį ir EB sutarties 190 straipsnį, sprendimui dėl pritarimo davimo patvirtinti arba atmesti 
reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma

3. Antrasis svarstymas

- Bendro sprendimo procedūra (***II)
Bendrajai pozicijai atmesti arba pakeisti reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma; bendrajai pozicijai pritarti 
reikalinga balsavusiųjų dauguma

- Bendradarbiavimo procedūra (**II)
bendrajai pozicijai atmesti arba pakeisti reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma; bendrajai pozicijai pritarti 
reikalinga balsavusiųjų dauguma

4. Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

- Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai
pakeitimams priimti reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma
pasiūlymui dėl sprendimo priimti reikalinga balsavusiųjų dauguma

5. Pirmasis svarstymas

- Bendro sprendimo procedūra (***I)
pasiūlymui dėl teisės akto pritarti ar pakeisti reikalinga balsavusiųjų dauguma
teisėkūros rezoliucijos projektui priimti reikalinga balsavusiųjų dauguma

- Bendradarbiavimo procedūra (**I)
pasiūlymui dėl teisės akto pritarti ar pakeisti reikalinga balsavusiųjų dauguma
teisėkūros rezoliucijos projektui priimti reikalinga balsavusiųjų dauguma

6. Pritarimas

- Pritarimo procedūra (***)
pagal EB sutarties 105, 107, 161 ir 300 straipsnius, sprendimui dėl pritarimo davimo patvirtinti arba atmesti reikalinga 
balsavusiųjų dauguma 

7. Kitos procedūros

- Konsultavimosi procedūra (*)
pasiūlymui dėl teisės akto pritarti ar pakeisti reikalinga balsavusiųjų dauguma
teisėkūros rezoliucijos projektui priimti reikalinga balsavusiųjų dauguma

- Kiti (pareiškimai, žodiniai klausimai, pranešima savo iniciatyvai, imuniteto atšaukimas)
pasiūlymui dėl sprendimo ar rezoliucijos priimti reikalinga balsavusiųjų dauguma
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Pirmadienis, 2008 m. birželio 16 d.

17:00 - 23:00

1  Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

2  1 minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

12   II  Rekomendacija antrajam svarstymui Caroline Jackson (A6-0162/2008) - 
Pagrindų direktyvos dėl atliekų persvarstymas
dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą dėl atliekų ir panaikinančią kai kurias direktyvas
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

13   II  Rekomendacija antrajam svarstymui Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - 
Aplinkos kokybės standartai vandens politikos srityje
dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš 
dalies keičiančią direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 
84/491/EEB, 86/280/EEB ir 2000/60/EB
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

4   Komisijos pareiškimas - Europos Sąjungos pajėgumo reaguoti į nelaimes 
didinimas

6   Komisijos pareiškimas - 2008 m. liepos 1 d. - keturiasdešimt metų muitų 
sąjungai 

7   I  Pranešimas Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Europos 
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos 
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.)
[COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

8   Pranešimas Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Sanglaudos politikos 
poveikis pažeidžiamų bendruomenių ir grupių integracijai
dėl sanglaudos politikos vaidmens integruojant pažeidžiamas bendruomenes 
ir grupes
[2007/2191(INI)]
Regioninės plėtros komitetas
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9   Pranešimas Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Vystymosi politikos darna 
ir tam tikrų ES biologinių gamtos išteklių eksploatacijos poveikis Vakarų 
Afrikos vystymuisi
dėl vystymosi politikos darnos ir tam tikrų ES biologinių gamtos išteklių 
eksploatacijos poveikio Vakarų Afrikos vystymuisi
[2007/2183(INI)]
Vystymosi komitetas
Nuomonės referentė:
Carmen Fraga Estévez, Žuvininkystės komitetas
EP Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis
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Antradienis, 2008 m. birželio 17 d.

DISKUSIJOS DĖL TEISĖS AKTŲ:

9:00 - 11:50  ir 15:00 - 17:30

9:00 - 11:50  [DISKUSIJOS DĖL TEISĖS AKTŲ]

11  Balsavimas dėl skubos tvarkos taikymo (Darbo tvarkos taisyklių 134 
straipsnis)

64  - Tarybos prašymas taikyti skubos tvarką - EB ir Mauritanijos žvejybos partnerystės 
susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas
Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir 
Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos 
galimybės ir finansinis įnašas, taikomo nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. liepos 31 d., 
sudarymo
[COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)]
Žuvininkystės komitetas

40   I  Pranešimas Manfred Weber (A6-0339/2007) - Bendrosios nelegaliai 
gyvenančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo normos ir procedūros
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrų 
nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos 
valstybėse narėse
[COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Bus balsuojama trečiadienį

56    Pranešimas David Casa (A6-0231/2008) - Bendros valiutos įvedimas 
Slovakijoje 2009 m. sausio 1 d.
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį dėl 
bendros valiutos įvedimo Slovakijoje 2009 m. sausio 1 d.
[COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
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12:00 - 13:00

14  Balsavimai

Pagal EP Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 2 dalį:
 

16  I - Pranešimas Angelika Niebler (A6-0245/2008) - Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 460/2004, įsteigiantį Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūrą, jos veiklos trukmės atžvilgiu
[COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
EP Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 2 dalis

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnį: 

17  I - Pranešimas Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008) - Apšvietimo ir 
šviesos signalo įtaisai dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse 
(kodifikuota redakcija)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apšvietimo ir šviesos 
signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse 
(kodifikuota redakcija)
[COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)]
Teisės reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis

18  I - Pranešimas Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008) - Ratinių žemės 
ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sudedamosios dalies 
tipas (kodifikuota redakcija)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir 
miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sudedamosios dalies tipo 
patvirtinimo (kodifikuota redakcija)
[COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)]
Teisės reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis

19  I - Pranešimas Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008) - Ratinių žemės 
ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo (statinis 
bandymas) (kodifikuota redakcija)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir 
miškų ūkio traktorių konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo (statinis bandymas) 
(kodifikuota redakcija)
[COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)]
Teisės reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis
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20  I - Pranešimas Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0236/2008) - Akcinių 
bendrovių jungimas (kodifikuota redakcija)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl akcinių bendrovių 
jungimo (kodifikuota redakcija)
[COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)]
Teisės reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis

21  I - Pranešimas Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008) - Kompiuterių 
programų teisinė apsauga (kodifikuota redakcija)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kompiuterių programų 
teisinės apsaugos (kodifikuota redakcija)
[COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)]
Teisės reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis

22  I - Pranešimas Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0238/2008) - Vidaus vandenų 
laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusis pripažinimas (kodifikuota redakcija)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vidaus vandenų laivų 
tinkamumo plaukioti liudijimų abipusio pripažinimo (kodifikuota redakcija)
[COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)]
Teisės reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis

23  I - Pranešimas Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0239/2008) - Apsaugos 
priemonės, kurių reikalaujama iš bendrovių, apibrėžtų Sutarties 48 straipsnio 
antroje pastraipoje (kodifikuota redakcija)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apsaugos priemonių, 
kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje 
Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, 
jų narių ir kitų interesų apsaugai, koordinavimo (kodifikuota redakcija)
[COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)]
Teisės reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis

24  - Pranešimas Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0243/2008) - Veterinariniai 
patikrinimai, taikomi Bendrijos vidaus prekyboje (kodifikuota redakcija)
dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos 
vidaus prekyboje (kodifikuota redakcija)
[COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)]
Teisės reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis

25  - Pranešimas Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0242/2008) - Prekyba 
vynmedžių vegetatyvine dauginamąja medžiaga (kodifikuota redakcija)
dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl prekybos vynmedžių dauginamąja medžiaga 
(kodifikuota redakcija)
[COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)]
Teisės reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis
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Pagal  Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnį: 

29  I - Pranešimas József Szájer (A6-0217/2008) - Bendrijos tvarka, leidžianti padidinti 
dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą 
(nauja redakcija)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Bendrijos tvarkos, 
leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams 
skaidrumą (nauja redakcija)
[COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)]
Teisės reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis

30  I - Pranešimas József Szájer (A6-0218/2008) - Statistikos duomenys apie nominalius 
sugavimus tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose (nauja redakcija)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikruose ne Šiaurės 
Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų apie nominalius 
sugavimus pateikimo (nauja redakcija)
[COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)]
Teisės reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis

31  I - Pranešimas József Szájer (A6-0219/2008) - Statistikos duomenys apie sugavimus ir 
žvejybą Šiaurės vakarų Atlante (nauja redakcija)
dėl Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šiaurės vakarų 
Atlante žvejojančių valstybių narių, statistinių duomenų apie sugavimus ir žvejybą 
pateikimo (nauja redakcija)
[COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)]
Teisės reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis

32  I - Pranešimas József Szájer (A6-0214/2008) - Nominalių sugavimų Šiaurės rytų 
Atlante statistikos duomenys (nauja redakcija)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) dėl valstybių narių, 
žvejojančių Šiaurės rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo 
(nauja redakcija)
[COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)]
Teisės reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis

70  I - Pranešimas József Szájer (A6-0215/2008) - Tekstilės pavadinimai (nauja redakcija)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tekstilės pavadinimų 
(nauja redakcija)
[COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)]
Teisės reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis

33  - Pranešimas Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008) - Bulgarijos ir Rumunijos 
prisijungimas prie konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant 
asocijuotų įmonių pelną
dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo 
prie 1990 m. liepos 23 d. Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo 
koreguojant asocijuotų įmonių pelną
[COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis
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41  - Pranešimas Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008) - Valstybių 
narių keitimasis informacijos ir nuosprendžių registro išrašais
dėl pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl valstybių narių keitimosi 
informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio
[05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis

71  - Pranešimas Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008) - Euro 
apsauga nuo padirbinėjimo
dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
1338/2001, nustatantį priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo
[COM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis

72  - Pranešimas Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008) - Teisingumo 
Teismo procedūros reglamentas, siekiant nustatyti peržiūros procedūrai taikytinas 
kalbų vartojimo taisykles
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismo procedūros reglamentą, siekiant nustatyti peržiūros procedūrai taikytinas kalbų 
vartojimo taisykles, projekto
[05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)]
Teisės reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis

26   I - Pranešimas Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - Minimalus jūrininkų 
parengimas (nauja redakcija)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl minimalaus jūrininkų 
parengimo (nauja redakcija)
[COM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas

42   I - Pranešimas Avril Doyle (A6-0190/2008) - Farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų 
likučių kiekio nustatymas gyvulinės kilmės maisto produktuose
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos 
farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų likučių kiekių nustatymo gyvulinės kilmės 
maisto produktuose tvarką ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90
[COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

35 - Tekstai, dėl kurių diskusijos baigtos (tvarka pateikiama 2 lape)
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15:00 - 17:30  [DISKUSIJOS DĖL TEISĖS AKTŲ]

 Bendros diskusijos - Elektros energijos rinka

36   I  Pranešimas Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Elektros energijos 
vidaus rinka
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies 
keičiančios Direktyvą 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos 
bendrųjų taisyklių
[COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

37   I  Pranešimas Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Prieigos prie 
tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygos
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie 
tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų
[COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

38   I  Pranešimas Giles Chichester (A6-0226/2008) - Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio 
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą
[COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

68   Pranešimas Mia De Vits (A6-0202/2008) - Europos energijos 
vartotojų teisių chartijos link 
dėl Europos energijos vartotojų teisių chartijos

[2008/2006(INI)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Bus balsuojama ketvirtadienį

 Bendrų diskusijų pabaiga

17:30 - 19:00

39  Klausimų Komisijai valanda (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

73   Komisijos pareiškimas - Naminių paukščių skerdienos importas
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5   I  Pranešimas Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Pėsčiųjų ir kitų 
pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pėsčiųjų ir 
kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos
[COM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas

 Bendros diskusijos - Komitologija

27   I  Pranešimas József Szájer (A6-0088/2008) - Kai kurių teisės aktų 
suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu, "omnibuso" 
reglamentas. Pirmoji dalis
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kai 
kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta 
tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, 
suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, 
padarytais Sprendimu 2006/512/EB. Pirmoji dalis 
[COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)]
Teisės reikalų komitetas

28   I  Pranešimas József Szájer (A6-0086/2008) - Kai kurių teisės aktų 
derinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Trečioji dalis 
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kai 
kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta 
tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, 
suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, 
padarytais Sprendimu 2006/512/EB. Trečioji dalis
[COM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)]
Teisės reikalų komitetas

 Bendrų diskusijų pabaiga

63    Pranešimas Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Tam tikrų žuvininkystės 
produktų importo į Kanarų salas autonominės Bendrijos tarifinės kvotos
dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo leidžiama naudoti tam tikrų 
žuvininkystės produktų importo į Kanarų salas autonomines Bendrijos 
tarifines kvotas ir numatomas jų administravimas
[COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)]
Regioninės plėtros komitetas
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Trečiadienis, 2008 m. birželio 18 d.

PRIORITETINĖS DISKUSIJOS:
9:00 - 11:20

DISKUSIJOS AKTUALIOMIS TEMOMIS:
15:00 - 18:00

9:00 - 11:20 PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

44  Tarybos ir Komisijos pareiškimai

Pasirengimas Europos Vadovų Tarybai  po Airijos referendumo 
(2008 m. birželio 19-20 d.)
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11:30 - 12:00

45  Balsavimai

79  - Pasiūlymas dėl sprendimo - Naujo įgaliojimų suteikimo Europos Komisijos 
pirmininko pavaduotojui Jacques Barrot patvirtinimas

80  - Pasiūlymas dėl sprendimo - Antonio Tajani skyrimo Europos Komisijos nariu 
patvirtinimas

Pagal  Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnį: 

75 - Pranešimas Ewa Klamt (A6-0139/2008) - Kipre be žinios dingę asmenys ir veiksmai, 
kurių ketinta imtis
dėl Kipre be žinios dingusių asmenų ir veiksmų, kurių ketinta imtis priėmus 2007 m. 
kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją
[2007/2280(INI)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis

34  - Pranešimas Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Europos ombudsmeno statutas
dėl Europos Parlamento sprendimo, iš dalies keičiančio 1994 m. kovo 9 d. Sprendimą 
94/262/EAPB, EB, Euratomas, dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių 
nuostatų ir bendrųjų sąlygų, patvirtinimo

[2006/2223(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
Balsavimas dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos

76 - Tekstai, dėl kurių diskusijos baigtos (tvarka pateikiama 2 lape)

12:00 - 12:30

46  Iškilmingas posėdis - 2008 - Europos kultūrų dialogo metai
JT specialiosios pranešėjos religijos ar tikėjimo laisvės srityje Asmos 
Jahangir kreipimasis
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba

12:30 - 13:00

47  Balsavimo pratęsimas

15:00 - 18:00  [DISKUSIJOS AKTUALIOMIS TEMOMIS]

74  Tarybos ir Komisijos pareiškimai - Priemonės siekiant užkirsti kelią 
naftos kainų augimui
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81   Žodiniai klausimai - Žuvininkystės sektoriaus krizė, kurią lėmė dyzelinio 
kuro kainų didėjimas

Philippe Morillon (O-0063/2008 - B6-0162/2008)
Taryba
Žuvininkystės sektoriaus krizė, kurią lėmė dyzelinio kuro kainų didėjimas
Žuvininkystės komitetas
Philippe Morillon (O-0064/2008 - B6-0163/2008)
Komisija
Žuvininkystės sektoriaus krizė, kurią lėmė dyzelinio kuro kainų didėjimas
Žuvininkystės komitetas

49   Tarybos ir Komisijos pareiškimai - Pasirengimas ES ir Rusijos 
aukščiausio lygio susitikimui (2008 m. birželio 26-27 d.)

18:00 - 19:00

50  Klausimų Tarybai valanda  (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

51   II  Rekomendacija antrajam svarstymui Bogusław Liberadzki (A6-
0227/2008) - Pavojingų krovinių vežimas vidaus keliais
dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais
[06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas

54   I  Pranešimas Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Kelių infrastruktūros 
saugumo valdymas
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kelių 
infrastruktūros saugumo valdymo
[COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas

78   Pranešimas Liam Aylward (A6-0196/2008) - Avienos / ėrienos ir ožkienos 
sektoriaus ateitis Europoje
dėl avienos / ėrienos ir ožkienos sektoriaus ateities Europoje
[2007/2192(INI)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

55  (Galimas) Pranešimas, įrašytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 134 
straipsnį
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Ketvirtadienis, 2008 m. birželio 19 d.

10:00  - 11:50

57   Pranešimas Zita Gurmai (A6-0169/2008) - Siekiant saugesnio, švaresnio 
ir efektyvesnio mobilumo visoje Europoje. Pirmoji Pažangiojo 
automobilio iniciatyvos ataskaita
dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Siekiant 
saugesnio, švaresnio ir efektyvesnio mobilumo visoje Europoje. Pirma 
Pažangiojo automobilio iniciatyvos ataskaita“
[2007/2259(INI)]
Transporto ir turizmo komitetas

12:00 - 13:00

58  Balsavimas dėl tekstų, dėl kurių diskusijos baigtos (balsavimo tvarka 
pateikiama 2 puslapyje)

15:00 - 16:00

 Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės 
pažeidimo atvejų - Trukmė: daugiausia viena valanda (Darbo tvarkos 
taisyklių 115 straipsnis)

65   Birma - tolesnis politinių kalinių kalinimas

66   Somalis - plačiai paplitęs civilių žudymas

67   Iranas - mirties bausmės vykdymas mažamečiams nusikaltėliams

16:00 - 17:00 [arba pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms]

59  Balsavimai dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl 
žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų 
(Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis)
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Antradienis, 2008 m. birželio 24 d.

9:00 - 11:00

 Bendros diskusijos - Europos Vadovų Taryba / Slovėnijos 
pirmininkavimas

61  Europos Vadovų Tarybos pranešimas ir Komisijos pareiškimas - 
2008 m. birželio 19 ir 20 d. Briuselyje vykusio Europos Vadovų 
Tarybos susitikimo rezultatai

62  Tarybai pirmininkaujančios valstybės pareiškimas - Slovėnijos 
pirmininkavimo veiklos pusmetis

 Bendrų diskusijų pabaiga



21 21

408.289/OJ 408.289/OJ

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 142 
straipsnis)

Pateikimo terminai
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis)

Pirmadienis, 2008 m. birželio 16 d.

17:00 - 23:00

Komisija (kartu su replikomis) : 45'
Pranešėjai (5 x 6') : 30'
Nuomonės referentai (3 x 1') : 3'

Kalbėtojų sąrašai 
Parlamento nariai : 135'

PPE-DE : 46   PSE : 35   ALDE : 17   UEN : 9   Verts/ALE : 8   GUE/NGL : 8   IND/DEM : 6   NI : 6
"Catch the eye" (7 x 5') : 35'

Antradienis, 2008 m. birželio 17 d.

9:00 - 11:50  [DISKUSIJOS DĖL TEISĖS AKTŲ]

Taryba (kartu su replikomis) : 15'
Komisija (kartu su replikomis) : 10'
Pranešėjai (2 x 6') : 12'
Nuomonės referentai (2 x 1') : 2'

Kalbėtojų sąrašai 
Parlamento nariai : 90'

PPE-DE : 29   PSE : 22   ALDE : 12   UEN : 6   Verts/ALE : 6   GUE/NGL : 6   IND/DEM : 4   NI : 5
"Catch the eye" (2 x 5') : 10'

15:00 - 17:30  [DISKUSIJOS DĖL TEISĖS AKTŲ]

Taryba (kartu su replikomis) : 15'
Komisija (kartu su replikomis) : 15'
Pranešėjai (4 x 6') : 24'
Nuomonės referentai (8 x 1') : 8'

Kalbėtojų sąrašas 
Parlamento nariai : 60'

PPE-DE : 18   PSE : 14   ALDE : 8   UEN : 5   Verts/ALE : 4   GUE/NGL : 4   IND/DEM : 3   NI : 4
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"Catch the eye" : 5'

21:00 - 24:00

Komisija (kartu su replikomis) : 25'
Pranešėjai (3 x 6') : 18'
Nuomonės referentas : 1'

Kalbėtojų sąrašai 
Parlamento nariai : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
"Catch the eye" (4 x 5') : 20'

Trečiadienis, 2008 m. birželio 18 d.

9:00 - 11:20

Taryba (kartu su replikomis) : 20'
Komisija (kartu su replikomis) : 15'

Kalbėtojų sąrašas 
Parlamento nariai : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
"Catch the eye" : 5'

15:00 - 18:00  [DISKUSIJOS AKTUALIOMIS TEMOMIS]

Taryba (kartu su replikomis) : 25'
Komisija (kartu su replikomis) : 25'
Klausimų teikėjai : 5'

Kalbėtojų sąrašai 
Parlamento nariai : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
"Catch the eye" (3 x 5') : 15'

21:00 - 24:00

Komisija (kartu su replikomis) : 15'
Pranešėjai (3 x 6') : 18'

Kalbėtojų sąrašai 
Parlamento nariai : 90'

PPE-DE : 29   PSE : 22   ALDE : 12   UEN : 6   Verts/ALE : 6   GUE/NGL : 6   IND/DEM : 4   NI : 5
"Catch the eye" (3 x 5') : 15'
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Ketvirtadienis, 2008 m. birželio 19 d.

10:00  - 11:50

Komisija (kartu su replikomis) : 5'
Pranešėjas : 6'

Kalbėtojų sąrašai 
Parlamento nariai : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
"Catch the eye" : 5'

15:00 - 16:00

Komisija (kartu su replikomis) : 15'
Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius : 1'

Kalbėtojų sąrašai 
Parlamento nariai : 30'

PPE-DE : 7   PSE : 6   ALDE : 4   UEN : 3   Verts/ALE : 3   GUE/NGL : 3   IND/DEM : 2   NI : 2
"Catch the eye" (3 x 2') : 6'

Antradienis, 2008 m. birželio 24 d.

9:00 - 11:00

Taryba (kartu su replikomis) : 20'
Komisija (kartu su replikomis) : 10'

Kalbėtojų sąrašas 
Parlamento nariai : 60'

PPE-DE : 18   PSE : 14   ALDE : 8   UEN : 5   Verts/ALE : 4   GUE/NGL : 4   IND/DEM : 3   NI : 4
"Catch the eye" : 5'
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Pateikimo terminai

Pirmadienis, 2008 m. birželio 16 d.

12  Rekomendacija antrajam svarstymui Caroline Jackson (A6-0162/2008) - 
Pagrindų direktyvos dėl atliekų persvarstymas

- Pakeitimai; atmetimas pasibaigė

13  Rekomendacija antrajam svarstymui Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - 
Aplinkos kokybės standartai vandens politikos srityje

- Pakeitimai; atmetimas pasibaigė

4  Komisijos pareiškimas - Europos Sąjungos pajėgumo reaguoti į nelaimes 
didinimas

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pirmadienis, birželio 16 d., 19:00
- Pakeitimai Antradienis, birželio 17 d., 10:00

6  Komisijos pareiškimas - 2008 m. liepos 1 d. - keturiasdešimt metų muitų sąjungai 
- Pasiūlymai dėl rezoliucijų pasibaigė
- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, birželio 16 d., 19:00

7  Pranešimas Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Europos kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi metai

- Pakeitimai pasibaigė

8  Pranešimas Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Sanglaudos politikos poveikis 
pažeidžiamų bendruomenių ir grupių integracijai

- Pakeitimai pasibaigė

9  Pranešimas Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Vystymosi politikos darna ir tam 
tikrų ES biologinių gamtos išteklių eksploatacijos poveikis Vakarų Afrikos 
vystymuisi

- Pakeitimai pasibaigė

Antradienis, 2008 m. birželio 17 d.

40  Pranešimas Manfred Weber (A6-0339/2007) - Bendrosios nelegaliai gyvenančių 
trečiųjų šalių piliečių grąžinimo normos ir procedūros

- Pakeitimai pasibaigė

56  Pranešimas David Casa (A6-0231/2008) - Bendros valiutos įvedimas Slovakijoje 
2009 m. sausio 1 d.

- Pakeitimai pasibaigė

26  Pranešimas Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - Minimalus jūrininkų 
parengimas (nauja redakcija)

- Pakeitimai pasibaigė

42  Pranešimas Avril Doyle (A6-0190/2008) - Farmakologiškai aktyvių medžiagų 
leistinų likučių kiekio nustatymas gyvulinės kilmės maisto produktuose

- Pakeitimai pasibaigė

36  Pranešimas Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Elektros energijos vidaus rinka
- Pakeitimai pasibaigė
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37  Pranešimas Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Prieigos prie tarpvalstybinių 
elektros energijos mainų tinklo sąlygos

- Pakeitimai pasibaigė

38  Pranešimas Giles Chichester (A6-0226/2008) - Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra

- Pakeitimai pasibaigė

68  Pranešimas Mia De Vits (A6-0202/2008) - Europos energijos vartotojų teisių 
chartijos link 

- Pakeitimai Pirmadienis, birželio 16 d., 19:00

73  Komisijos pareiškimas - Naminių paukščių skerdienos importas
- Pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, birželio 16 d., 19:00
- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, birželio 17 d., 17:00

5  Pranešimas Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų 
eismo dalyvių apsauga

- Pakeitimai pasibaigė

27  Pranešimas József Szájer (A6-0088/2008) - Kai kurių teisės aktų suderinimas su 
reguliavimo procedūra su tikrinimu, "omnibuso" reglamentas. Pirmoji dalis

- Pakeitimai pasibaigė

28  Pranešimas József Szájer (A6-0086/2008) - Kai kurių teisės aktų derinimas su 
reguliavimo procedūra su tikrinimu. Trečioji dalis 

- Pakeitimai pasibaigė

63  Pranešimas Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Tam tikrų žuvininkystės produktų 
importo į Kanarų salas autonominės Bendrijos tarifinės kvotos

- Pakeitimai pasibaigė

Trečiadienis, 2008 m. birželio 18 d.

79  Pasiūlymas dėl sprendimo - Naujo įgaliojimų suteikimo Europos Komisijos 
pirmininko pavaduotojui Jacques Barrot patvirtinimas

- Pasiūlymas dėl sprendimo Antradienis, birželio 17 d., 17:00
- Pakeitimai Antradienis, birželio 17 d., 19:00

80  Pasiūlymas dėl sprendimo - Antonio Tajani skyrimo Europos Komisijos nariu 
patvirtinimas

- Pasiūlymas dėl sprendimo Antradienis, birželio 17 d., 17:00
- Pakeitimai Antradienis, birželio 17 d., 19:00

34  Pranešimas Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Europos ombudsmeno statutas
- Pakeitimai pasibaigė

81  Žodiniai klausimai - Žuvininkystės sektoriaus krizė, kurią lėmė dyzelinio kuro 
kainų didėjimas (O-0063/2008 - B6-0162/2008) (O-0064/2008 - B6-0163/2008)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, birželio 16 d., 19:00
- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, birželio 17 d., 17:00

49  Tarybos ir Komisijos pareiškimai - Pasirengimas ES ir Rusijos aukščiausio lygio 
susitikimui (2008 m. birželio 26-27 d.)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų pasibaigė
- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, birželio 16 d., 19:00
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51  Rekomendacija antrajam svarstymui Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008) - 
Pavojingų krovinių vežimas vidaus keliais

- Pakeitimai; atmetimas pasibaigė

54  Pranešimas Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Kelių infrastruktūros saugumo 
valdymas

- Pakeitimai pasibaigė

78  Pranešimas Liam Aylward (A6-0196/2008) - Avienos / ėrienos ir ožkienos 
sektoriaus ateitis Europoje

- Pakeitimai Pirmadienis, birželio 16 d., 19:00

Ketvirtadienis, 2008 m. birželio 19 d.

57  Pranešimas Zita Gurmai (A6-0169/2008) - Siekiant saugesnio, švaresnio ir 
efektyvesnio mobilumo visoje Europoje. Pirmoji Pažangiojo automobilio 
iniciatyvos ataskaita

- Pakeitimai pasibaigė

65  Birma - tolesnis politinių kalinių kalinimas
- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis) Pirmadienis, birželio 16 d., 20:00
- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis) Trečiadienis, birželio 18 d., 13:00

66  Somalis - plačiai paplitęs civilių žudymas
- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis) Pirmadienis, birželio 16 d., 20:00
- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis) Trečiadienis, birželio 18 d., 13:00

67  Iranas - mirties bausmės vykdymas mažamečiams nusikaltėliams
- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis) Pirmadienis, birželio 16 d., 20:00
- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis) Trečiadienis, birželio 18 d., 13:00

Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas

- Tekstai, teikiami antradienio balsavimui pasibaigė
- Tekstai, teikiami trečiadienio balsavimui Pirmadienis, birželio 16 d., 19:00
- Tekstai, teikiami ketvirtadienio balsavimui Antradienis, birželio 17 d., 19:00
- Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susiję su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (Darbo 

tvarkos taisyklių 115 straipsnis) Ketvirtadienis, birželio 19 d., 10:00


