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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



Turinys

Turinys
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2016 m. sausio 18 d., pirmadienis 1

17.00 - 23.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita  - Pranešimas: Werner Langen (A8-0368/2015) 1

Daugiametis paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo planas
- Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 1

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų
keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6) 1

Kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmuo skatinant pagrindines ES vertybes  - Pranešimas:
Julie Ward (A8-0373/2015) 1

ES finansinių paslaugų reglamento apžvalga ir su juo susiję iššūkiai  - Pranešimas: Burkhard Balz
(A8-0360/2015) 1

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 1

Trumpas šių pranešimų pristatymas: 2

Išorės veiksniai, sudarantys kliūtis Europos moterų verslumui  - Pranešimas: Barbara Matera
(A8-0369/2015) 2

Įgūdžių ugdymo politika kovai su jaunimo nedarbu  - Pranešimas: Marek Plura (A8-0366/2015) 2

2016 m. sausio 19 d., antradienis 3

09.00 - 12.20 3

Liuksemburgo pirmininkavimo apžvalga - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas  - Pranešimas: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
(A8-0371/2015) 3

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 3

Prašymas atšaukti Parlamento nario Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski) imunitetą  -
Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0004/2016) 3

Prašymas atšaukti Parlamento nario Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski) imunitetą  -
Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0005/2016) 3

Daugiametis paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo planas
- Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 3

Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita  - Pranešimas: Werner Langen (A8-0368/2015) 3

Kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmuo skatinant pagrindines ES vertybes  - Pranešimas:
Julie Ward (A8-0373/2015) 4

ES finansinių paslaugų reglamento apžvalga ir su juo susiję iššūkiai  - Pranešimas: Burkhard Balz
(A8-0360/2015) 4

Išorės veiksniai, sudarantys kliūtis Europos moterų verslumui  - Pranešimas: Barbara Matera
(A8-0369/2015) 4

Įgūdžių ugdymo politika kovai su jaunimo nedarbu  - Pranešimas: Marek Plura (A8-0366/2015) 4

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas  - Pranešimas: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
(A8-0371/2015) 4

15.00 - 23.00 4

Europos Vadovų Tarybos išvados (gruodžio 17-18 d.) - Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai 4

Padėtis Lenkijoje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 4

Kolumbijos taikos procesas - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 4

Padėtis Sirijoje - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas 4

Padėtis Saudo Arabijoje ir Irane - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai
ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 5
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Tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme elementų
užtikrinimas  - Pranešimas: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 5

Bendros diskusijos - Vidaus rinkos derinimas 5

Asmeninės apsaugos priemonės  - Pranešimas: Vicky Ford (A8-0148/2015) 5

Dujinį kurą deginantys prietaisai  - Pranešimas: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 5

Lynų kelio įrenginiai  - Pranešimas: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 5

2016 m. sausio 20 d., trečiadienis 6

09.00 - 12.20 6

Nyderlandų pirmininkavimo ES Tarybai veiklos programa - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 6

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 6

Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis (TPRD) su Latvija  - Pranešimas:
Claude Moraes (A8-0370/2015) 6

Tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme elementų
užtikrinimas  - Pranešimas: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 6

Asmeninės apsaugos priemonės  - Pranešimas: Vicky Ford (A8-0148/2015) 6

Dujinį kurą deginantys prietaisai  - Pranešimas: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 6

Lynų kelio įrenginiai  - Pranešimas: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 6

Prieštaravimas deleguotajam aktui dėl bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 6

Prieštaravimas deleguotajam aktui dėl specialiųjų perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kūdikiams skirtų
maisto produktų sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimų - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 7

Kolumbijos taikos procesas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 7

15.00 - 24.00 7

COP 21 - Paryžiaus klimato konferencijos pirmininko Laurento Fabiuso kalba 7

Humanitarinė padėtis Jemene - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 7

Padėtis Turkijos pietryčiuose - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 7

Asociacijos susitarimų ir (arba) išsamių ir visapusiškų LPS su Gruzija, Moldova ir Ukraina įgyvendinimas -
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko
pavaduotojos pareiškimas 7

Europos Sąjungos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas  - Rekomendacija: Ulrike Lunacek
(A8-0372/2015) 7

ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio
reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 7

Tarpusavio gynybos sąlyga (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis); - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio
reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 8

ES prioritetai 2016 m. JT ŽTT sesijose - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 8

2016 m. sausio 21 d., ketvirtadienis 9

08.30 - 11.50 9

Padidėjusi terorizmo grėsmė - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 9

Derybų dėl LPS su Australija ir Naująja Zelandija pradžia - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000154/2015 - B8-0101/2016) 9

2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga  - Pranešimas: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(A8-0361/2015) 9
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12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 9

Europos Sąjungos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas  - Rekomendacija: Ulrike Lunacek
(A8-0372/2015) 9

Komiteto išmetamųjų teršalų kiekio matavimams automobilių sektoriuje tirti narių skyrimas - Pasiūlymas dėl
sprendimo 9

Asociacijos susitarimų ir (arba) išsamių ir visapusiškų LPS su Gruzija, Moldova ir Ukraina įgyvendinimas -
Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9

Tarpusavio gynybos sąlyga (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis); - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 10

ES prioritetai 2016 m. JT ŽTT sesijose - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 10

2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga  - Pranešimas: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(A8-0361/2015) 10

15.00 - 16.00 10

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis) 10

Indijoje sulaikyti ES piliečiai, ypač Italijos, Estijos ir JK piliečiai 10

Etiopija 10

Šiaurės Korėja 10

16.00 - 17.00 BALSAVIMAS (pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms) 10

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės
principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) 10

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 12

Pateikimo terminai 14



2016 m. sausio 18 d., pirmadienis

 

 

17.00 - 23.00     

1 12016 m. sausio 18 d., pirmadienis
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17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

20 À • Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita

Pranešimas: Werner Langen (A8-0368/2015)

Pranešimas dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos

[2015/2140(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

32 À«««I • Daugiametis paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir
Viduržemio jūroje atkūrimo planas

Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio
paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo
plano, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 302/2009

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Žuvininkystės komitetas

71 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl išmetamųjų teršalų
kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6)

[2015/2988(RPS)]

Balsavimas vyks vasario mėn. I sesijos metu

61 À • Kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmuo skatinant pagrindines ES
vertybes

Pranešimas: Julie Ward (A8-0373/2015)

Pranešimas dėl kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmens puoselėjant
pagrindines ES vertybes

[2015/2139(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

29 À • ES finansinių paslaugų reglamento apžvalga ir su juo susiję iššūkiai

Pranešimas: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Pranešimas dėl ES finansinių paslaugų reglamento apžvalgos ir su juo susiijusių iššūkių:
poveikis ir siekis nustatyti veiksmingesnes ir efektyvesnes ES gaires, susijusias su
Finansiniu reglamentu ir kapitalo rinkų sąjunga

[2015/2106(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)



Trumpas šių pranešimų pristatymas:

2 22016 m. sausio 18 d., pirmadienis
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14 À • Išorės veiksniai, sudarantys kliūtis Europos moterų verslumui

Pranešimas: Barbara Matera (A8-0369/2015)

Pranešimas dėl išorės veiksnių, sudarančių kliūtis Europos moterų verslumui

[2015/2111(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

42 À • Įgūdžių ugdymo politika kovai su jaunimo nedarbu

Pranešimas: Marek Plura (A8-0366/2015)

Pranešimas dėl įgūdžių ugdymo politikos kovai su jaunimo nedarbu

[2015/2088(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas



2016 m. sausio 19 d., antradienis

 

 

09.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

3 32016 m. sausio 19 d., antradienis
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09.00 - 12.20 Diskusijos

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

39 • Liuksemburgo pirmininkavimo apžvalga

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2015/2964(RSP)]

33 À • Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas

Pranešimas: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Pranešimas dėl bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimo

[2015/2147(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

76 - Prašymas atšaukti Parlamento nario Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski)
imunitetą

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski) imunitetą

[2015/2241(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

75 - Prašymas atšaukti Parlamento nario Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski)
imunitetą

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski) imunitetą

[2015/2268(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

32 À«««I - Daugiametis paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje
atkūrimo planas

Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Žuvininkystės komitetas

20 À - Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita

Pranešimas: Werner Langen (A8-0368/2015)

[2015/2140(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



 

15.00 - 23.00     

4 42016 m. sausio 19 d., antradienis
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61 À - Kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmuo skatinant pagrindines ES vertybes

Pranešimas: Julie Ward (A8-0373/2015)

[2015/2139(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

29 À - ES finansinių paslaugų reglamento apžvalga ir su juo susiję iššūkiai

Pranešimas: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

[2015/2106(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

14 À - Išorės veiksniai, sudarantys kliūtis Europos moterų verslumui

Pranešimas: Barbara Matera (A8-0369/2015)

[2015/2111(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

42 À - Įgūdžių ugdymo politika kovai su jaunimo nedarbu

Pranešimas: Marek Plura (A8-0366/2015)

[2015/2088(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

33 À - Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas

Pranešimas: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

[2015/2147(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

46 • Europos Vadovų Tarybos išvados (gruodžio 17-18 d.)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2015/2989(RSP)]

65 À • Padėtis Lenkijoje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2015/3031(RSP)]

Po vieną kartą kalba kiekvienos frakcijos vadovas
Kalba po du kiekvienos frakcijos atstovus
Balsavimas vyks vasario mėn. I sesijos metu

68 À • Kolumbijos taikos procesas

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

[2015/3033(RSP)]

82 • Padėtis Sirijoje

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

[2016/2517(RSP)]



 
Bendros diskusijos - Vidaus rinkos derinimas

 
Bendrų diskusijų pabaiga

5 52016 m. sausio 19 d., antradienis
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83 • Padėtis Saudo Arabijoje ir Irane

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

[2016/2518(RSP)]

45 À«««I • Tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą
teisme elementų užtikrinimas

Pranešimas: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama
užtikrinti tam tikrus nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją
bylą teisme elementus

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

17 «««I • Asmeninės apsaugos priemonės

Pranešimas: Vicky Ford (A8-0148/2015)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
asmeninių apsaugos priemonių

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

15 «««I • Dujinį kurą deginantys prietaisai

Pranešimas: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujinį
kurą deginančių prietaisų

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

16 «««I • Lynų kelio įrenginiai

Pranešimas: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl lynų
kelio įrenginių

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas



2016 m. sausio 20 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

6 62016 m. sausio 20 d., trečiadienis
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09.00 - 12.20 Diskusijos

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 24.00 Diskusijos

40 • Nyderlandų pirmininkavimo ES Tarybai veiklos programa

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2015/2963(RSP)]

70 « - Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis (TPRD) su Latvija

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0370/2015)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių
registracijos duomenimis (TPRD) su Latvija pradžios projekto

[13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

45 À«««I - Tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme elementų
užtikrinimas

Pranešimas: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

17 «««I - Asmeninės apsaugos priemonės

Pranešimas: Vicky Ford (A8-0148/2015)

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

15 «««I - Dujinį kurą deginantys prietaisai

Pranešimas: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

16 «««I - Lynų kelio įrenginiai

Pranešimas: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

91 À - Prieštaravimas deleguotajam aktui dėl bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0044/2016

[2015/2995(DEA)]



 

15.00 - 24.00     
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90 À - Prieštaravimas deleguotajam aktui dėl specialiųjų perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kūdikiams
skirtų maisto produktų sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimų

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0067/2016

[2015/2863(DEA)]

68 À - Kolumbijos taikos procesas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016,
B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016

[2015/3033(RSP)]

81 • COP 21

Paryžiaus klimato konferencijos pirmininko Laurento Fabiuso kalba

[2016/2524(RSP)]

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

77 À • Humanitarinė padėtis Jemene

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

[2016/2515(RSP)]

Balsavimas vyks vasario mėn. I sesijos metu

89 • Padėtis Turkijos pietryčiuose

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

[2016/2530(RSP)]

69 À • Asociacijos susitarimų ir (arba) išsamių ir visapusiškų LPS su Gruzija, Moldova ir
Ukraina įgyvendinimas

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

[2015/3032(RSP)]

43 ««« • Europos Sąjungos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

Rekomendacija: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos
bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo

[10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

88 À • ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės

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

[2016/2529(RSP)]

Balsavimas vyks vasario mėn. I sesijos metu
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67 À • Tarpusavio gynybos sąlyga (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis);

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

[2015/3034(RSP)]

66 À • ES prioritetai 2016 m. JT ŽTT sesijose

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

[2015/3035(RSP)]



2016 m. sausio 21 d., ketvirtadienis

 

 

08.30 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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08.30 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Diskusijos

16.00 - 17.00 BALSAVIMAS (pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms)

84 • Padidėjusi terorizmo grėsmė

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2016/2519(RSP)]

54 À • Derybų dėl LPS su Australija ir Naująja Zelandija pradžia

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Bernd Lange, Daniel Caspary (O-000154/2015 - B8-0101/2016)
Tarptautinės prekybos komitetas
Komisijai
Derybų dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS) su Australija ir Naująja Zelandija pradžia

[2015/2932(RSP)]

Balsavimas vyks per vasario mėn. II sesiją.

30 À • 2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga

Pranešimas: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Pranešimas dėl 2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalgos

[2014/2218(INI)]

Peticijų komitetas

43 ««« - Europos Sąjungos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

Rekomendacija: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

[10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

85 À - Komiteto išmetamųjų teršalų kiekio matavimams automobilių sektoriuje tirti narių skyrimas

Pasiūlymas dėl sprendimo

[2016/2523(RSO)]

69 À - Asociacijos susitarimų ir (arba) išsamių ir visapusiškų LPS su Gruzija, Moldova ir Ukraina
įgyvendinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016,
B8-0079/2016, B8-0080/2016

[2015/3032(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

 

16.00 - 17.00     BALSAVIMAS (pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms)
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67 À - Tarpusavio gynybos sąlyga (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis);

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016,
B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016

[2015/3034(RSP)]

66 À - ES prioritetai 2016 m. JT ŽTT sesijose

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016,
B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016

[2015/3035(RSP)]

30 À - 2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga

Pranešimas: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

[2014/2218(INI)]

Peticijų komitetas

80 À • Indijoje sulaikyti ES piliečiai, ypač Italijos, Estijos ir JK piliečiai

B8-0081/2016, B8-0084/2016, Bendra rezoliucija B8-0085/2016, B8-0085/2016,
B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016

[2016/2522(RSP)]

78 À • Etiopija

Bendra rezoliucija B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016,
B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016

[2016/2520(RSP)]

79 À • Šiaurės Korėja

Bendra rezoliucija B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016,
B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016

[2016/2521(RSP)]

9 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės
valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 

Pateikimo terminai
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

 
 

2016 m. sausio 18 d., pirmadienis

 

17.00 - 23.00

 

 

2016 m. sausio 19 d., antradienis

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 23.00
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574.582/OJ 574.582/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :35'

Pranešėjai (5 x 6') :30'

Nuomonės referentai (3 x 1') :3'

Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 2 dalis) (2 x 4') :8'

Parlamento nariai :120'

PPE : 31' 30, S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4'

Procedūra „prašau žodžio“ (7 x 5') :35'

Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Pranešėjai (2 x 6') :12'

Nuomonės referentai (6 x 1') :6'

Parlamento nariai :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

Procedūra „prašau žodžio“ (2 x 5') :10'

Europos Vadovų Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė
(kartu su atsakymais)

:30'

Komisija (kartu su atsakymais) :40'

Lenkijos ministrė pirmininkė  B. Szydło :10'

Pranešėjai (4 x 6') :24'

Nuomonės referentai (2 x 1') :2'

Parlamento nariai :195' 30

PPE : 53', S&D : 47', ECR : 19' 30, ALDE : 18' 30, GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 12' 30, ENF :
11', NI : 5' 30

Procedūra „prašau žodžio“ (6 x 5') :30'



2016 m. sausio 20 d., trečiadienis

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 24.00

 

 

2016 m. sausio 21 d., ketvirtadienis

 

08.30 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Parlamento nariai :120'

PPE : 31' 30, S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė
(kartu su atsakymais)

:60'

Komisija (kartu su atsakymais) :5'

Paryžiaus klimato konferencijos pirmininkas L. Fabius :20'

Pranešėjas :6'

Nuomonės referentas :1'

Parlamento nariai :254' 30

PPE : 70', S&D : 62', ECR : 25' 30, ALDE : 24', GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16', ENF : 14',
NI : 6' 30

Procedūra „prašau žodžio“ (7 x 5') :35'

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Pranešėjas :6'

Autorius (komitetas) :5'

Parlamento nariai :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

Procedūra „prašau žodžio“ (3 x 5') :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius (135 straipsnis) :1'

Parlamento nariai :29' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'

Procedūra „prašau žodžio“ (135 straipsnis) (3 x 2') :6'



Pateikimo terminai

 
 

2016 m. sausio 18 d., pirmadienis

 

 

2016 m. sausio 19 d., antradienis

 

14 14Pateikimo terminai
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20 À • Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita  - Pranešimas: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Pakeitimai sausio 13 d., trečiadienis, 12.00 val.

32 À • Daugiametis paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo
planas  - Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Pakeitimai sausio 13 d., trečiadienis, 12.00 val.

71 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų
keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6)

- Pakeitimai sausio 27 d., trečiadienis, 12.00 val.

61 À • Kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmuo skatinant pagrindines ES vertybes  - Pranešimas:
Julie Ward (A8-0373/2015)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

sausio 13 d., trečiadienis, 12.00 val.

29 À • ES finansinių paslaugų reglamento apžvalga ir su juo susiję iššūkiai  - Pranešimas: Burkhard Balz
(A8-0360/2015)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

sausio 13 d., trečiadienis, 12.00 val.

14 À • Išorės veiksniai, sudarantys kliūtis Europos moterų verslumui  - Pranešimas: Barbara Matera
(A8-0369/2015)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

sausio 13 d., trečiadienis, 12.00 val.

42 À • Įgūdžių ugdymo politika kovai su jaunimo nedarbu  - Pranešimas: Marek Plura (A8-0366/2015)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

sausio 13 d., trečiadienis, 12.00 val.

33 À • Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas  - Pranešimas: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
(A8-0371/2015)

- Pakeitimai sausio 13 d., trečiadienis, 12.00 val.

65 À • Padėtis Lenkijoje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 27 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

vasario 1 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai vasario 1 d., pirmadienis, 20.00 val.



 

2016 m. sausio 20 d., trečiadienis
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68 À • Kolumbijos taikos procesas - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 14 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

sausio 19 d., antradienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 19 d., antradienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 19 d., antradienis, 19.00 val.

45 À • Tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme elementų
užtikrinimas  - Pranešimas: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Pakeitimai sausio 13 d., trečiadienis, 12.00 val.

91 À • Prieštaravimas deleguotajam aktui dėl bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos - Pasiūlymas dėl
rezoliucijos

- Pakeitimai sausio 18 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 19 d., antradienis, 16.00 val.

90 À • Prieštaravimas deleguotajam aktui dėl specialiųjų perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kūdikiams
skirtų maisto produktų sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimų - Pasiūlymas dėl
rezoliucijos

- Pakeitimai sausio 18 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 19 d., antradienis, 16.00 val.

77 À • Humanitarinė padėtis Jemene - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 27 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

vasario 1 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai vasario 1 d., pirmadienis, 20.00 val.

69 À • Asociacijos susitarimų ir (arba) išsamių ir visapusiškų LPS su Gruzija, Moldova ir Ukraina
įgyvendinimas - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

sausio 20 d., trečiadienis, 10.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 20 d., trečiadienis, 11.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 20 d., trečiadienis, 19.00 val.

88 À • ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio
reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 27 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

vasario 1 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai vasario 1 d., pirmadienis, 20.00 val.

67 À • Tarpusavio gynybos sąlyga (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis); - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio
reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 14 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

sausio 20 d., trečiadienis, 10.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 20 d., trečiadienis, 11.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 20 d., trečiadienis, 19.00 val.



 

2016 m. sausio 21 d., ketvirtadienis
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66 À • ES prioritetai 2016 m. JT ŽTT sesijose - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 14 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

sausio 20 d., trečiadienis, 10.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 20 d., trečiadienis, 11.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 20 d., trečiadienis, 19.00 val.

54 À • Derybų dėl LPS su Australija ir Naująja Zelandija pradžia - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000154/2015 - B8-0101/2016)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų vasario 17 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

vasario 22 d., pirmadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai vasario 22 d., pirmadienis, 13.00 val.

30 À • 2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga  - Pranešimas: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(A8-0361/2015)

- Pakeitimai sausio 13 d., trečiadienis, 12.00 val.

85 À • Komiteto išmetamųjų teršalų kiekio matavimams automobilių sektoriuje tirti narių skyrimas -
Pasiūlymas dėl sprendimo

- Pakeitimai sausio 20 d., trečiadienis, 19.00 val.

80 À • Indijoje sulaikyti ES piliečiai, ypač Italijos, Estijos ir JK piliečiai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) sausio 18 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

sausio 20 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

sausio 20 d., trečiadienis, 14.00 val.

78 À • Etiopija

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) sausio 18 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

sausio 20 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

sausio 20 d., trečiadienis, 14.00 val.

79 À • Šiaurės Korėja

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) sausio 18 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

sausio 20 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

sausio 20 d., trečiadienis, 14.00 val.
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- Tekstai, teikiami balsuoti antradienį sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį sausio 18 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį sausio 19 d., antradienis, 19.00 val.

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių,
demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis)

sausio 21 d., ketvirtadienis, 10.00 val.


	2016 m. sausio 18 d., pirmadienis
	17.00 - 23.00     
	Trumpas šių pranešimų pristatymas:


	2016 m. sausio 19 d., antradienis
	09.00 - 12.20     
	12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
	15.00 - 23.00     
	Bendros diskusijos - Vidaus rinkos derinimas


	2016 m. sausio 20 d., trečiadienis
	09.00 - 12.20     
	12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
	15.00 - 24.00     

	2016 m. sausio 21 d., ketvirtadienis
	08.30 - 11.50     
	12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
	15.00 - 16.00     
	Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

	16.00 - 17.00     BALSAVIMAS (pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms)

	Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)
	2016 m. sausio 18 d., pirmadienis
	17.00 - 23.00

	2016 m. sausio 19 d., antradienis
	09.00 - 12.20
	15.00 - 23.00

	2016 m. sausio 20 d., trečiadienis
	09.00 - 12.20
	15.00 - 24.00

	2016 m. sausio 21 d., ketvirtadienis
	08.30 - 11.50
	15.00 - 16.00


	Pateikimo terminai
	2016 m. sausio 18 d., pirmadienis
	2016 m. sausio 19 d., antradienis
	2016 m. sausio 20 d., trečiadienis
	2016 m. sausio 21 d., ketvirtadienis
	Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas


	Turinys
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	


