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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

611.536/OJ 611.536/OJ

2017 m. spalio 23 d., pirmadienis 1

17.00 - 22.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai  - Pranešimas: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017) 1

Bendros diskusijos - Narkotikai 1

Nusikalstamos veikos ir bausmės neteisėtos prekybos narkotikais srityje  - Rekomendacija antrajam
svarstymui: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017) 1

Keitimasis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir
rizikos įvertinimo procedūrą  - Pranešimas: Michał Boni (A8-0359/2016) 1

Trumpas šių pranešimų pristatymas: 2

Teisėtos informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, apsaugos priemonės  - Pranešimas: Virginie
Rozière (A8-0295/2017) 2

Minimalių pajamų politika kaip kovos su skurdu priemonė  - Pranešimas: Laura Agea (A8-0292/2017) 2

ES jaunimo garantijų iniciatyvų išlaidų kontrolė ir ekonominio veiksmingumo stebėsena  - Pranešimas:
Derek Vaughan (A8-0296/2017) 2

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 2

2017 m. spalio 24 d., antradienis 3

09.00 - 11.50 PRIORITETINĖS DISKUSIJOS 3

Europos Vadovų Tarybos spalio 19-20 d. susitikimo išvados ir vadovų darbotvarkės („Mūsų bendros ateities
kūrimas“) pristatymas - Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 3

ES ir Maroko Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimas dėl oro susisiekimo  - Rekomendacija:
Dominique Riquet (A8-0303/2017) 3

Leidimas Prancūzijai taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam Gvadelupoje,
Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui  - Pranešimas: Iskra Mihaylova
(A8-0304/2017) 3

Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė: finansiniai įnašai  - Pranešimas: Miroslav Poche
(A8-0293/2017) 3

Kontrolės priemonių taikymas furanilfentaniliui  - Pranešimas: Michał Boni (A8-0309/2017) 3

ES jaunimo garantijų iniciatyvų išlaidų kontrolė ir ekonominio veiksmingumo stebėsena  - Pranešimas:
Derek Vaughan (A8-0296/2017) 4

Nusikalstamos veikos ir bausmės neteisėtos prekybos narkotikais srityje  - Rekomendacija antrajam
svarstymui: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017) 4

CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai  - Pranešimas: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017) 4

Keitimasis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos
įvertinimo procedūrą  - Pranešimas: Michał Boni (A8-0359/2016) 4

Bendra žuvininkystės politika: įpareigojimo iškrauti laimikį vykdymas  - Pranešimas: Alain Cadec
(A8-0285/2017) 4

Veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo pratęsimas (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos
taisyklių 106 straipsnį) - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 4

Leidimas naudoti genetiškai modifikuotus kukurūzus 1507 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106
straipsnį) - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 4

Leidimas naudoti genetiškai modifikuotas sojas 305423 x 40-3-2 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos
taisyklių 106 straipsnį) - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 4

Leidimas naudoti genetiškai modifikuotus aliejinius rapsus MON 88302 x Ms8 x Rf3 (prieštaravimas pagal
Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 4

2017 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF)
finansavimas ir neatidėliotinos pagalbos rezervo (EAR) didinimas  - Pranešimas: Jens Geier (A8-0301/2017) 5

Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą  -
Pranešimas: Jens Geier (A8-0298/2017) 5



Turinys

611.536/OJ 611.536/OJ

Svarstymų dokumentas dėl ES finansų ateities iki 2025 m. - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 5

Teisėtos informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, apsaugos priemonės  - Pranešimas: Virginie Rozière
(A8-0295/2017) 5

Minimalių pajamų politika kaip kovos su skurdu priemonė  - Pranešimas: Laura Agea (A8-0292/2017) 5

15.00 - 22.00 5

2018 m. Komisijos darbo programa - Komisijos pareiškimas 5

Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai  - Pranešimas: Siegfried
Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017) 5

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba  -
Pranešimas: Bart Staes (A8-0291/2017) 6

Žurnalistų apsauga ir žiniasklaidos laisvės gynimas Maltoje: Daphne Caruana Galizia atvejis - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 6

Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe  - Pranešimas:
Marita Ulvskog (A8-0064/2017) 6

Pagrindinių teisių aspektai romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams  - Pranešimas: Soraya Post
(A8-0294/2017) 6

2017 m. spalio 25 d., trečiadienis 7

09.00 - 11.50 7

Bendros diskusijos - Atvykimo ir išvykimo sistema 7

Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių ES išorės
sienas, atvykimo ir išvykimo duomenys, sukūrimas  - Pranešimas: Agustín Díaz de Mera García
Consuegra (A8-0057/2017) 7

Šengeno sienų kodekso dalinis keitimas dėl atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo  - Pranešimas:
Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017) 7

Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES - Komisijos pareiškimas 7

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 7

Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai 7

Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai  - Pranešimas: Siegfried
Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017) 7

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba  -
Pranešimas: Bart Staes (A8-0291/2017) 8

Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe  - Pranešimas:
Marita Ulvskog (A8-0064/2017) 8

Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių ES išorės sienas,
atvykimo ir išvykimo duomenys, sukūrimas  - Pranešimas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
(A8-0057/2017) 8

Šengeno sienų kodekso dalinis keitimas dėl atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo  - Pranešimas:
Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017) 8

Pagrindinių teisių aspektai romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams  - Pranešimas: Soraya Post
(A8-0294/2017) 8

15.00 - 22.00 8

Kova su nelegalia imigracija ir neteisėtu žmonių gabenimu Viduržemio jūros regione - Diskusija aktualia
tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis) 8

Euro zonos ekonominė politika  - Pranešimas: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017) 8

Bendros diskusijos - Pakeitimas vertybiniais popieriais ir prudenciniai reikalavimai 8

Paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema  - Pranešimas: Paul Tang
(A8-0387/2016) 8

Prudenciniai reikalavimai kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms  - Pranešimas: Othmar Karas
(A8-0388/2016) 9

Bendros diskusijos - Prekyba su Australija ir Naująja Zelandija 9

Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Australija  - Pranešimas: Daniel Caspary (A8-0311/2017) 9

Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Naująja Zelandija  - Pranešimas: Daniel Caspary
(A8-0312/2017) 9



Turinys

611.536/OJ 611.536/OJ

Oro transporto bilietų rezervavimo sistemų neutralumas ir ribota prieiga prie skrydžių informacijos -
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000075/2017 - B8-0604/2017) 9

Reagavimo į miškų gaisrus Šiaurės Ispanijoje ir Portugalijoje mechanizmai - Tarybos ir Komisijos
pareiškimai 9

2017 m. spalio 26 d., ketvirtadienis 10

09.00 - 11.50 10

ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2015 m.)  - Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017) 10

Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą įgyvendinimas  - Pranešimas: Laura Ferrara
(A8-0297/2017) 10

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 10

Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai 10

Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą įgyvendinimas  - Pranešimas: Laura Ferrara
(A8-0297/2017) 10

Paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema  - Pranešimas: Paul Tang
(A8-0387/2016) 10

Prudenciniai reikalavimai kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms  - Pranešimas: Othmar Karas
(A8-0388/2016) 10

Teisė į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsauga elektroninių ryšių sektoriuje ir Direktyvos 2002/58/EB
panaikinimas (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių)  - Pranešimas: Marju Lauristin
(A8-0324/2017) 10

Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 11

Euro zonos ekonominė politika  - Pranešimas: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017) 11

Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Australija  - Pranešimas: Daniel Caspary (A8-0311/2017) 11

Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Naująja Zelandija  - Pranešimas: Daniel Caspary (A8-0312/2017) 11

ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2015 m.)  - Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017) 11

15.00 - 16.00 11

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) 11

O-000074/2017 11

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 13

Pateikimo terminai 15



2017 m. spalio 23 d., pirmadienis

 

 

17.00 - 22.00     

 
Bendros diskusijos - Narkotikai

 
Bendrų diskusijų pabaiga

1 12017 m. spalio 23 d., pirmadienis

611.536/OJ 611.536/OJ

17.00 - 22.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

54 À«««I • CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai

Pranešimas: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies
keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

53 À«««II • Nusikalstamos veikos ir bausmės neteisėtos prekybos narkotikais srityje

Rekomendacija antrajam svarstymui: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-
0317/2017)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos
pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria, siekiant į
termino „narkotikas“ apibrėžtį įtraukti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, iš dalies
keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR ir kuria panaikinamas
Tarybos sprendimas 2005/387/TVR

[2013/0304(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

13 À«««I • Keitimasis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo
perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą

Pranešimas: Michał Boni (A8-0359/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1920/2006 nuostatos dėl keitimosi
informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo
sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą

[2016/0261(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



Trumpas šių pranešimų pristatymas:

2 22017 m. spalio 23 d., pirmadienis

611.536/OJ 611.536/OJ

29 À • Teisėtos informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, apsaugos priemonės

Pranešimas: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Pranešimas dėl informatorių, kurie atskleisdami konfidencialią bendrovių ir viešojo
sektoriaus institucijų informaciją veikia viešojo intereso labui, teisėtų apsaugos
priemonių

[2016/2224(INI)]

Teisės reikalų komitetas

41 À • Minimalių pajamų politika kaip kovos su skurdu priemonė

Pranešimas: Laura Agea (A8-0292/2017)

Pranešimas dėl minimalių pajamų politikos kaip kovos su skurdu priemonės

[2016/2270(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

28 • ES jaunimo garantijų iniciatyvų išlaidų kontrolė ir ekonominio veiksmingumo
stebėsena

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Pranešimas dėl ES jaunimo garantijų iniciatyvų išlaidų kontrolės ir ekonominio
veiksmingumo stebėsenos

[2016/2242(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas

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



2017 m. spalio 24 d., antradienis

 

 

09.00 - 11.50     PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

3 32017 m. spalio 24 d., antradienis

611.536/OJ 611.536/OJ

09.00 - 11.50 PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 22.00 Diskusijos

20 • Europos Vadovų Tarybos spalio 19-20 d. susitikimo išvados ir vadovų darbotvarkės
(„Mūsų bendros ateities kūrimas“) pristatymas

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2017/2745(RSP)]

55 ««« - ES ir Maroko Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimas dėl oro susisiekimo

Rekomendacija: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės
Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu
projekto

[15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

46 « - Leidimas Prancūzijai taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam
Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui

Pranešimas: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas Nr.
189/2014/ES, kuriuo Prancūzijai leidžiama taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus
tradiciniam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui ir kuriuo
panaikinamas Sprendimas 2007/659/EB

[2017/0127(CNS)]

Regioninės plėtros komitetas

49 « - Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė: finansiniai įnašai

Pranešimas: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BPS)

[2017/0024(NLE)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

62 « - Kontrolės priemonių taikymas furanilfentaniliui

Pranešimas: Michał Boni (A8-0309/2017)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo N-fenil-N-[1-(2-
feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamidui (furanilfentaniliui) projekto

[2017/0152(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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28 - ES jaunimo garantijų iniciatyvų išlaidų kontrolė ir ekonominio veiksmingumo stebėsena

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

[2016/2242(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas

53 À«««II - Nusikalstamos veikos ir bausmės neteisėtos prekybos narkotikais srityje

Rekomendacija antrajam svarstymui: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

[2013/0304(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

54 À«««I - CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai

Pranešimas: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

13 À«««I - Keitimasis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir
rizikos įvertinimo procedūrą

Pranešimas: Michał Boni (A8-0359/2016)

[2016/0261(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

45 À«««I - Bendra žuvininkystės politika: įpareigojimo iškrauti laimikį vykdymas

Pranešimas: Alain Cadec (A8-0285/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos

[2017/0190(COD)]

Žuvininkystės komitetas

72 À - Veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo pratęsimas (prieštaravimas pagal Darbo
tvarkos taisyklių 106 straipsnį)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0567/2017

[2017/2904(RSP)]

73 À - Leidimas naudoti genetiškai modifikuotus kukurūzus 1507 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos
taisyklių 106 straipsnį)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0568/2017

[2017/2905(RSP)]

74 À - Leidimas naudoti genetiškai modifikuotas sojas 305423 x 40-3-2 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos
taisyklių 106 straipsnį)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0570/2017

[2017/2906(RSP)]

75 À - Leidimas naudoti genetiškai modifikuotus aliejinius rapsus MON 88302 x Ms8 x Rf3 (prieštaravimas
pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0569/2017

[2017/2907(RSP)]



 

15.00 - 22.00     

5 52017 m. spalio 24 d., antradienis

611.536/OJ 611.536/OJ

50 - 2017 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Europos darnaus vystymosi fondo
(EDVF) finansavimas ir neatidėliotinos pagalbos rezervo (EAR) didinimas

Pranešimas: Jens Geier (A8-0301/2017)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr.
5/2017 projekto dėl Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) finansavimo ir neatidėliotinos pagalbos
rezervo (EAR) didinimo po Daugiametės finansinės programos reglamento persvarstymo

[2017/2135(BUD)]

Biudžeto komitetas

51 À - Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą

Pranešimas: Jens Geier (A8-0298/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų
mobilizavimo siekiant finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą

[2017/2134(BUD)]

Biudžeto komitetas

59 À - Svarstymų dokumentas dėl ES finansų ateities iki 2025 m.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B8-0565/2017

[2017/2742(RSP)]

(Diskusijos: 04/07/2017)

29 À - Teisėtos informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, apsaugos priemonės

Pranešimas: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

[2016/2224(INI)]

Teisės reikalų komitetas

41 À - Minimalių pajamų politika kaip kovos su skurdu priemonė

Pranešimas: Laura Agea (A8-0292/2017)

[2016/2270(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

24 • 2018 m. Komisijos darbo programa

Komisijos pareiškimas

[2017/2746(RSP)]

35 À • Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

Pranešimas: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo
biudžeto projekto

[11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)]

Biudžeto komitetas



6 62017 m. spalio 24 d., antradienis

611.536/OJ 611.536/OJ

17 • 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir
Europos Vadovų Taryba

Pranešimas: Bart Staes (A8-0291/2017)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, II skirsnis – Taryba ir Europos Vadovų Taryba

[COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)]

Biudžeto kontrolės komitetas

66 • Žurnalistų apsauga ir žiniasklaidos laisvės gynimas Maltoje: Daphne Caruana
Galizia atvejis

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2017/2896(RSP)]

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

36 À«««I • Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu
darbe

Pranešimas: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies
keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su
kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

[COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

26 À • Pagrindinių teisių aspektai romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams

Pranešimas: Soraya Post (A8-0294/2017)

Pranešimas dėl pagrindinių teisių aspektų romų integracijoje ES: kova su priešiškumu
romams

[2017/2038(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



2017 m. spalio 25 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 11.50     
 
Bendros diskusijos - Atvykimo ir išvykimo sistema

 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

7 72017 m. spalio 25 d., trečiadienis

611.536/OJ 611.536/OJ

09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 22.00 Diskusijos

32 À«««I • Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių
piliečių, kertančių ES išorės sienas, atvykimo ir išvykimo duomenys, sukūrimas

Pranešimas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių
piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir
išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie
AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.
767/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

[COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

33 À«««I • Šengeno sienų kodekso dalinis keitimas dėl atvykimo ir išvykimo sistemos
naudojimo

Pranešimas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl
atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.
2016/399

[COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

67 À • Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES

Komisijos pareiškimas

[2017/2897(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

65 À • Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai

35 À - Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

Pranešimas: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

[11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)]

Biudžeto komitetas



 

15.00 - 22.00     

 
Bendros diskusijos - Pakeitimas vertybiniais popieriais ir prudenciniai reikalavimai

8 82017 m. spalio 25 d., trečiadienis

611.536/OJ 611.536/OJ

17 - 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų
Taryba

Pranešimas: Bart Staes (A8-0291/2017)

[COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)]

Biudžeto kontrolės komitetas

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

Pranešimas: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

[COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

32 À«««I - Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių ES išorės
sienas, atvykimo ir išvykimo duomenys, sukūrimas

Pranešimas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

[COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

33 À«««I - Šengeno sienų kodekso dalinis keitimas dėl atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo

Pranešimas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

[COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

26 À - Pagrindinių teisių aspektai romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams

Pranešimas: Soraya Post (A8-0294/2017)

[2017/2038(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

68 • Kova su nelegalia imigracija ir neteisėtu žmonių gabenimu Viduržemio jūros regione

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)

[2017/2898(RSP)]

52 À • Euro zonos ekonominė politika

Pranešimas: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Pranešimas dėl euro zonos ekonominės politikos

[2017/2114(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

10 À«««I • Paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema

Pranešimas: Paul Tang (A8-0387/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama
paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos
sistema ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES bei
reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012

[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



 
Bendrų diskusijų pabaiga
 
Bendros diskusijos - Prekyba su Australija ir Naująja Zelandija

 
Bendrų diskusijų pabaiga

9 92017 m. spalio 25 d., trečiadienis

611.536/OJ 611.536/OJ

11 À«««I • Prudenciniai reikalavimai kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms

Pranešimas: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų
kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms

[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

56 À • Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Australija

Pranešimas: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Pranešimas dėl rekomendacijos Tarybai dėl siūlomų prekybos derybų su Australija
įgaliojimų

[2017/2192(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

57 À • Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Naująja Zelandija

Pranešimas: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

Pranešimas Rekomendacija Tarybai dėl siūlomų prekybos derybų su Naująja
Zelandija įgaliojimų

[2017/2193(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

70 • Oro transporto bilietų rezervavimo sistemų neutralumas ir ribota prieiga prie
skrydžių informacijos

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges
Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura,
Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán
Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter
Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano
Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore
Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen,
Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard
Kukan, Daniel Dalton (O-000075/2017 - B8-0604/2017)
Komisijai
Oro transporto bilietų rezervavimo sistemų neutralumas ir ribota prieiga prie skrydžių informacijos

[2017/2900(RSP)]

69 • Reagavimo į miškų gaisrus Šiaurės Ispanijoje ir Portugalijoje mechanizmai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2017/2899(RSP)]



2017 m. spalio 26 d., ketvirtadienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

10 102017 m. spalio 26 d., ketvirtadienis

611.536/OJ 611.536/OJ

09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Platesnės apimties klausimai

58 À • ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2015 m.)

Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Pranešimas dėl ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2015 m.)

[2017/2011(INI)]

Teisės reikalų komitetas

63 • Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą įgyvendinimas

Pranešimas: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Pranešimas dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją
ištaisyti (atlyginti) (Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva) taikymo

[2016/2251(INI)]

Teisės reikalų komitetas

71 À - Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai

[2017/2901(RSO)]

63 - Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą įgyvendinimas

Pranešimas: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

[2016/2251(INI)]

Teisės reikalų komitetas

10 À«««I - Paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema

Pranešimas: Paul Tang (A8-0387/2016)

[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

11 À«««I - Prudenciniai reikalavimai kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms

Pranešimas: Othmar Karas (A8-0388/2016)

[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

77 «««I - Teisė į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsauga elektroninių ryšių sektoriuje ir Direktyvos
2002/58/EB panaikinimas (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių)

Pranešimas: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Komiteto sprendimas pradėti derybas - 69c straipsnis



 

15.00 - 16.00
 

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)

11 112017 m. spalio 26 d., ketvirtadienis

611.536/OJ 611.536/OJ

67 À - Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017,
B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017

[2017/2897(RSP)]

52 À - Euro zonos ekonominė politika

Pranešimas: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

[2017/2114(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

56 À - Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Australija

Pranešimas: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

[2017/2192(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

57 À - Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Naująja Zelandija

Pranešimas: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

[2017/2193(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

58 À - ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2015 m.)

Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

[2017/2011(INI)]

Teisės reikalų komitetas

76 • O-000074/2017

B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 

Pateikimo terminai

12 12

611.536/OJ 611.536/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

 
 

2017 m. spalio 23 d., pirmadienis

 

17.00 - 22.00

 

 

2017 m. spalio 24 d., antradienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 22.00

 

13 13Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

611.536/OJ 611.536/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Pranešėjai (3 x 6') :18'

Nuomonės referentai (4 x 1') :4'

Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 2 dalis) (3 x 4') :12'

Procedūra „prašau žodžio“ (5 x 5') :25'

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

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Procedūra „prašau žodžio“ :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

Taryba (kartu su atsakymais) :20'

Komisija (kartu su atsakymais) :35'

Pranešėjai (5 x 6') :30'

Nuomonės referentai (19 x 1') :19'

Procedūra „prašau žodžio“ (5 x 5') :25'

Parlamento nariai :179' 30

PPE : 48' 30, S&D : 43', ECR : 18', ALDE : 16' 30, GUE/NGL : 13', Verts/ALE : 13', EFDD : 11' 30, ENF :
10', NI : 6'



2017 m. spalio 25 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 22.00

 

 

2017 m. spalio 26 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00

 

14 14Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

611.536/OJ 611.536/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Pranešėjas :6'

Nuomonės referentas :1'

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

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

Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :40'

Pranešėjai (4 x 6') :24'

Nuomonės referentai (4 x 1') :4'

Diskusijų aktualia tema pranešėjas :4'

Klausimo teikėjas (frakcija) :2'

Procedūra „prašau žodžio“ (5 x 5') :25'

Parlamento nariai :195'

PPE : 53', S&D : 47', ECR : 19' 30, ALDE : 18', GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 12' 30, ENF :
10' 30, NI : 6'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Pranešėjai (2 x 6') :12'

Nuomonės referentai (3 x 1') :3'

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

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

Komisija (kartu su atsakymais) :5'

Klausimo teikėjas (frakcija) :2'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :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'
30



Pateikimo terminai

 
 

2017 m. spalio 23 d., pirmadienis

 

 

2017 m. spalio 24 d., antradienis

 

15 15Pateikimo terminai

611.536/OJ 611.536/OJ

54 À • CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai  - Pranešimas: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

53 À • Nusikalstamos veikos ir bausmės neteisėtos prekybos narkotikais srityje  - Rekomendacija antrajam
svarstymui: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 20 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 23 d., pirmadienis, 19.00 val.

13 À • Keitimasis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir
rizikos įvertinimo procedūrą  - Pranešimas: Michał Boni (A8-0359/2016)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

29 À • Teisėtos informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, apsaugos priemonės  - Pranešimas: Virginie
Rozière (A8-0295/2017)

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

spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 23 d., pirmadienis, 19.00 val.

41 À • Minimalių pajamų politika kaip kovos su skurdu priemonė  - Pranešimas: Laura Agea (A8-0292/2017)

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

spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

45 À • Bendra žuvininkystės politika: įpareigojimo iškrauti laimikį vykdymas  - Pranešimas: Alain Cadec
(A8-0285/2017)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

72 À • Veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo pratęsimas (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos
taisyklių 106 straipsnį) - Pasiūlymas dėl rezoliucijos

- Pakeitimai spalio 20 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 23 d., pirmadienis, 19.00 val.

73 À • Leidimas naudoti genetiškai modifikuotus kukurūzus 1507 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių
106 straipsnį) - Pasiūlymas dėl rezoliucijos

- Pakeitimai spalio 20 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 23 d., pirmadienis, 19.00 val.

74 À • Leidimas naudoti genetiškai modifikuotas sojas 305423 x 40-3-2 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos
taisyklių 106 straipsnį) - Pasiūlymas dėl rezoliucijos

- Pakeitimai spalio 20 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 23 d., pirmadienis, 19.00 val.
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75 À • Leidimas naudoti genetiškai modifikuotus aliejinius rapsus MON 88302 x Ms8 x Rf3 (prieštaravimas
pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) - Pasiūlymas dėl rezoliucijos

- Pakeitimai spalio 20 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 23 d., pirmadienis, 19.00 val.

51 À • Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą  -
Pranešimas: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Pakeitimai spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

59 À • Svarstymų dokumentas dėl ES finansų ateities iki 2025 m. - Pasiūlymas dėl rezoliucijos

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai spalio 19 d., ketvirtadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 23 d., pirmadienis, 19.00 val.

35 À • Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai  - Pranešimas: Siegfried
Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Pakeitimai spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

36 À • Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe  - Pranešimas:
Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

26 À • Pagrindinių teisių aspektai romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams  - Pranešimas: Soraya
Post (A8-0294/2017)

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

spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

32 À • Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių ES išorės
sienas, atvykimo ir išvykimo duomenys, sukūrimas  - Pranešimas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
(A8-0057/2017)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

33 À • Šengeno sienų kodekso dalinis keitimas dėl atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo  - Pranešimas:
Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

67 À • Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 24 d., antradienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 25 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 25 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 25 d., trečiadienis, 19.00 val.

65 À • Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai

- Bendrojo biudžeto pakeitimų projektai. Komitetai, mažiausiai 40 EP
narių

rugpjūčio d. 31 d., ketvirtadienis, 13.00
val.

- Bendrojo biudžeto pakeitimų projektai. Frakcijos rugsėjo 7 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

- Komitete atmestų pakeitimų pakartotinis pateikimas spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai dėl atskiro balsavimo, balsavimo dalimis ir vardinio
balsavimo dėl biudžeto projekto pakeitimų

spalio 23 d., pirmadienis, 13.00 val.
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52 À • Euro zonos ekonominė politika  - Pranešimas: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

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

spalio 19 d., ketvirtadienis, 19.00 val.

- Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 23 d., pirmadienis, 19.00 val.

10 À • Paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema  - Pranešimas: Paul Tang
(A8-0387/2016)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

11 À • Prudenciniai reikalavimai kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms  - Pranešimas: Othmar Karas
(A8-0388/2016)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

56 À • Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Australija  - Pranešimas: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Pakeitimai spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

57 À • Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Naująja Zelandija  - Pranešimas: Daniel Caspary
(A8-0312/2017)

- Pakeitimai spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

58 À • ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2015 m.)  - Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Pakeitimai spalio 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

71 À • Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai

- Kandidatūras pirmajam balsavimui reikėtų pateikti generalinio
sekretoriaus pavaduotojui (Louise Weiss pastato R00.101 kabinetas)

spalio 24 d., antradienis, 18.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti antradienį spalio 20 d., penktadienis, 12.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį spalio 23 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį spalio 24 d., antradienis, 19.00 val.
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