
13/02/19 634.303/OJ

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS

2014 2019

Sesijos dokumentas

DARBOTVARKĖ

2019 m. vasario 11–14 d.
Strasbūras



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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2019 m. vasario 11 d., pirmadienis 1

17.00 - 24.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

ES kovos su sukčiavimu programa  - Pranešimas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019) 1

Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas  -
Pranešimas: Alain Cadec (A8-0310/2018) 1

Bendros diskusijos - Dramblio Kaulo Krantas 1

ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)  -
Rekomendacija: João Ferreira (A8-0030/2019) 1

ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)  -
Pranešimas: João Ferreira (A8-0034/2019) 1

Bendros diskusijos - Sutarties nuostatų įgyvendinimas 2

Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas  - Pranešimas: Maite Pagazaurtundúa Ruiz
(A8-0041/2019) 2

Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas  - Pranešimas: Alain Lamassoure
(A8-0038/2019) 2

Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimas  -
Pranešimas: Mercedes Bresso (A8-0033/2019) 2

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje  - Pranešimas:
Barbara Spinelli (A8-0051/2019) 2

Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno
statutas)  - Pranešimas: Paulo Rangel (A8-0050/2019) 2

Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas - Komisijos pareiškimas 2

Didieji plėšrūnai - Komisijos pareiškimas 3

Trumpas šių pranešimų pristatymas: 3

Diskusijų dėl Europos ateities padėtis  - Pranešimas: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018) 3

Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje  - Pranešimas: Ashley Fox
(A8-0019/2019) 3

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 3

2019 m. vasario 12 d., antradienis 4

09.00 - 12.20 4

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas  - Pranešimas: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 4

Taususis pesticidų naudojimas  - Pranešimas: Jytte Guteland (A8-0045/2019) 4

Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas  - Pranešimas: Ivo Belet
(A8-0046/2019) 4

Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai  - Pranešimas: Simona Bonafè (A8-0044/2019) 4

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 4

ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)  -
Rekomendacija: João Ferreira (A8-0030/2019) 4

ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)  -
Pranešimas: João Ferreira (A8-0034/2019) 5

Pasiūlymas dėl rezoliucijos pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį, kuria prašoma Teisingumo
Teismo nuomonės dėl ES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimo atitikties Sutartims 5

ES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimas  - Rekomendacija: Alain Cadec (A8-0027/2019) 5

Susitarimas, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties
vandenyno centrinėje dalyje  - Rekomendacija: Norica Nicolai (A8-0016/2019) 5

ES ir Meksikos ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas
(Kroatijos įstojimas)  - Rekomendacija: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019) 5

ES kovos su sukčiavimu programa  - Pranešimas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019) 5
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Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas  -
Pranešimas: Alain Cadec (A8-0310/2018) 5

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas  - Pranešimas: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 6

Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai  - Pranešimas: Simona Bonafè (A8-0044/2019) 6

Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas ir rinkos priežiūra  - Pranešimas: Nicola Danti
(A8-0318/2018) 6

Bendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa  - Pranešimas: Nicola Danti
(A8-0052/2019) 6

Valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė PVM sistema  - Pranešimas: Fulvio
Martusciello (A8-0028/2019) 6

Romų integracijos strategijos - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 6

Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas  - Pranešimas: Maite Pagazaurtundúa Ruiz
(A8-0041/2019) 6

Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas  - Pranešimas: Alain Lamassoure
(A8-0038/2019) 6

Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimas  -
Pranešimas: Mercedes Bresso (A8-0033/2019) 7

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje  - Pranešimas:
Barbara Spinelli (A8-0051/2019) 7

Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno
statutas)  - Pranešimas: Paulo Rangel (A8-0050/2019) 7

Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje  - Pranešimas: Ashley Fox
(A8-0019/2019) 7

Taususis pesticidų naudojimas  - Pranešimas: Jytte Guteland (A8-0045/2019) 7

Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas  - Pranešimas: Ivo Belet
(A8-0046/2019) 7

15.00 - 17.00 7

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

2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos  - Pranešimas: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018) 7

17.00 - 19.00 8

Diskusijos su Italijos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininku Giuseppe Conte dėl Europos ateities 8

19.00 - 24.00 8

Bendros diskusijos - ES ir Singapūro partnerystės susitarimas 8

ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas  - Rekomendacija: David Martin (A8-0053/2019) 8

ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)  - Pranešimas: David Martin
(A8-0048/2019) 8

ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas  - Rekomendacija: David Martin (A8-0054/2019) 8

ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija)  - Pranešimas: David Martin
(A8-0049/2019) 8

ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas  - Rekomendacija: Antonio López-Istúriz
White (A8-0020/2019) 8

ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija)  - Pranešimas: Antonio
López-Istúriz White (A8-0023/2019) 9

Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000135/2018 -
B8-0005/2019) 9

Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos - Klausimas, į
kurį atsakoma žodžiu (O-000134/2018 - B8-0006/2019) 9

Bendros diskusijos - LGBTI asmenų teisės 9

Interseksualių asmenų teisės - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
(O-000133/2018 - B8-0008/2019) 9

Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2023 m.) - Klausimas, į kurį atsakoma
žodžiu (O-000006/2019 - B8-0014/2019) 9

Kanapių naudojimas gydymo tikslais - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000122/2018 - B8-0001/2019) 10

Žmogaus gonocitų linijos genomo modifikacija - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000012/2019 -
B8-0011/2019)  (O-000013/2019 - B8-0012/2019) 10



Turinys
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2019 m. vasario 13 d., trečiadienis 11

09.00 - 11.50 11

Diskusijoms skirtas dokumentas „Siekiant tvarios Europos iki 2030 m.“ - Komisijos pareiškimas 11

Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų
reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės  - Pranešimas: Andrey Novakov,
Constanze Krehl (A8-0043/2019) 11

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 11

Parlamento 2020 m. mėnesinių sesijų kalendorius 11

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra  - Pranešimas: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(A8-0037/2019) 11

Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas  - Pranešimas: Kay Swinburne
(A8-0010/2019) 11

Teisė, taikytina nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims  - Pranešimas: Pavel
Svoboda (A8-0261/2018) 12

2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa
„Pericles IV“)  - Pranešimas: Dennis de Jong (A8-0069/2019) 12

ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas  - Rekomendacija: David Martin (A8-0053/2019) 12

ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)  - Pranešimas: David Martin (A8-0048/2019) 12

ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas  - Rekomendacija: David Martin (A8-0054/2019) 12

ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija)  - Pranešimas: David Martin (A8-0049/2019) 12

ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas  - Rekomendacija: Antonio López-Istúriz White
(A8-0020/2019) 12

ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija)  - Pranešimas: Antonio
López-Istúriz White (A8-0023/2019) 12

Transporto bendrijos steigimo sutartis  - Rekomendacija: Karima Delli (A8-0022/2019) 12

2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos  - Pranešimas: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018) 13

Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų
reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės  - Pranešimas: Andrey Novakov,
Constanze Krehl (A8-0043/2019) 13

Teisingumo programa  - Pranešimas: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019) 13

Diskusijų dėl Europos ateities padėtis  - Pranešimas: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018) 13

15.00 - 17.00 13

Sąžiningas apmokestinimas teisingos visuomenės labui - Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių
153a straipsnis) 13

Sveikatos technologijų vertinimas  - Pranešimas: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) 13

17.00 - 18.00 BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį) 13

Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose  -
Pranešimas: Emil Radev (A8-0477/2018) 13

Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse  -
Pranešimas: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019) 14

Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje,
atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos  -
Pranešimas: Isabella De Monte (A8-0063/2019) 14

Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir
Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos  - Pranešimas: Pavel Telička (A8-0062/2019) 14

Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš
Sąjungos  - Pranešimas: Kosma Złotowski (A8-0061/2019) 14

GATS: kompensacinės priemonės, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos,
Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į ES  - Rekomendacija:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019) 14

Supaprastinimo priemonės transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti  - Pranešimas:
Dominique Riquet (A8-0015/2019) 14

Motorinių transporto priemonių draudimas  - Pranešimas: Dita Charanzová (A8-0035/2019) 15



Turinys
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Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 15

Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos - Pasiūlymai
dėl rezoliucijų 15

Kanapių naudojimas gydymo tikslais - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 15

Peticijų komiteto svarstymai 2018 m.  - Pranešimas: Cecilia Wikström (A8-0024/2019) 15

18.00 - 24.00 Diskusijos (arba po balsavimo) 15

INF sutarties ateitis ir poveikis ES - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 15

Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema  - Pranešimas: Franck Proust
(A8-0198/2018) 15

Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu
keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje  - Pranešimas: Massimiliano Salini
(A8-0199/2018) 16

Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas  - Pranešimas: Ivan Štefanec
(A8-0274/2018) 16

Atlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą  - Pranešimas: Eva
Maydell (A8-0360/2018) 16

Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės
- Pranešimas: Roberts Zīle (A8-0032/2019) 16

NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti - Komisijos pareiškimas 16

Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES , ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant
jas mažinti - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 16

2019 m. vasario 14 d., ketvirtadienis 17

09.00 - 11.50 17

Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų  - Pranešimas: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019) 17

Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą  - Pranešimas:
Virginie Rozière (A8-0059/2019) 17

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 135 straipsnis) 17

Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis 17

Zimbabvė 17

Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje 17

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 18

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės
principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) 18

Mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti  - Pranešimas: Matthijs
van Miltenburg (A8-0414/2018) 18

Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimo projektas  - Pranešimas: Sylvia-Yvonne Kaufmann
(A8-0065/2019) 18

Sveikatos technologijų vertinimas  - Pranešimas: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) 18

Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema  - Pranešimas: Franck Proust
(A8-0198/2018) 18

Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu
keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje  - Pranešimas: Massimiliano Salini
(A8-0199/2018) 18

Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas  - Pranešimas: Ivan Štefanec
(A8-0274/2018) 18

Atlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą  - Pranešimas: Eva
Maydell (A8-0360/2018) 18

Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės
- Pranešimas: Roberts Zīle (A8-0032/2019) 18

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo adaptavimas
atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos  - Pranešimas: Miroslav Poche
(A8-0014/2019) 19
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Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 19

Interseksualių asmenų teisės - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 19

Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2023 m.) - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 19

INF sutarties ateitis ir poveikis ES - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 19

NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 19

Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų  - Pranešimas: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019) 19

Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą  - Pranešimas:
Virginie Rozière (A8-0059/2019) 19

Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė,
įgyvendinimas  - Pranešimas: György Schöpflin (A8-0055/2019) 20

15.00 - 16.00 20

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) 20

G-000008/2018 20

Sauganti Europa: švarus oras visiems - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000138/2018 - B8-0009/2019) 20

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 22

Pateikimo terminai 25



2019 m. vasario 11 d., pirmadienis

 

 

17.00 - 24.00     

 
Bendros diskusijos - Dramblio Kaulo Krantas

1 12019 m. vasario 11 d., pirmadienis

634.303/OJ 634.303/OJ

17.00 - 24.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

41 À«««I • ES kovos su sukčiavimu programa

Pranešimas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kovos su
sukčiavimu programos

[2018/0211(COD)]

Biudžeto kontrolės komitetas

58 À«««I • Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos
valdymo planas

Pranešimas: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatomas daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių
žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo
nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami reglamentai (EB) Nr.
811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr.
1300/2008

[2018/0074(COD)]

Žuvininkystės komitetas

(Balsavimas: 25/10/2018)

26 ««« • ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės
susitarimas (2018–2024 m.)

Rekomendacija: João Ferreira (A8-0030/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas
Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus
partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto

[2018/0267(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

28 • ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės
susitarimas (2018–2024 m.)

Pranešimas: João Ferreira (A8-0034/2019)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl
protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto
Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.),
sudarymo projekto

[2018/0267M(NLE)]

Žuvininkystės komitetas



Bendrų diskusijų pabaiga
 
Bendros diskusijos - Sutarties nuostatų įgyvendinimas

 
Bendrų diskusijų pabaiga

2 22019 m. vasario 11 d., pirmadienis

634.303/OJ 634.303/OJ

62 À • Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas

Pranešimas: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Pranešimas dėl Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimo

[2018/2111(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

63 À • Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas

Pranešimas: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Pranešimas dėl Sutarties nuostatų, susijusių su tvirtesniu bendradarbiavimu,
įgyvendinimo

[2018/2112(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

22 À • Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos
kontrolę įgyvendinimas

Pranešimas: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Pranešimas dėl Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę
Komisijos kontrolę įgyvendinimo

[2018/2113(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

64 À • Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje
struktūroje

Pranešimas: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo ES
institucinėje struktūroje

[2017/2089(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

33 À • Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos
(Europos ombudsmeno statutas)

Pranešimas: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Pranešimas  dėl Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos ombudsmeno pareigų
atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno
statutas) ir panaikinamas sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projekto

[2018/2080(INL)]

Konstitucinių reikalų komitetas

128 À • Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas

Komisijos pareiškimas

[2019/2569(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį



 

Trumpas šių pranešimų pristatymas:

3 32019 m. vasario 11 d., pirmadienis

634.303/OJ 634.303/OJ

125 À • Didieji plėšrūnai

Komisijos pareiškimas

[2018/3006(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

50 À • Diskusijų dėl Europos ateities padėtis

Pranešimas: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Pranešimas dėl diskusijų dėl Europos ateities padėties

[2018/2094(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

Balsavimas vyks trečiadienį

24 À • Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje

Pranešimas: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Pranešimas dėl visapusiškos Europos pramonės politikos dirbtinio intelekto ir
robotikos srityje

[2018/2088(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

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



2019 m. vasario 12 d., antradienis

 

 

09.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

4 42019 m. vasario 12 d., antradienis

634.303/OJ 634.303/OJ

09.00 - 12.20 Diskusijos

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 17.00 Diskusijos

17.00 - 19.00 Diskusijos

19.00 - 24.00 Diskusijos

101 À«««I • Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

Pranešimas: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies
keičiamas sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

[2017/0309(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Diskusijos: 30/05/2018, balsavimas: 31/05/2018)

20 À • Taususis pesticidų naudojimas

Pranešimas: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Pranešimas dėl Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo įgyvendinimo

[2017/2284(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

25 À • Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas

Pranešimas: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Pranešimas dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimo

[2018/2108(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

74 À«««I • Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai

Pranešimas: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pakartotinio
vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų

[2018/0169(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

26 ««« - ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)

Rekomendacija: João Ferreira (A8-0030/2019)

[2018/0267(NLE)]

Žuvininkystės komitetas



5 52019 m. vasario 12 d., antradienis

634.303/OJ 634.303/OJ

28 - ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)

Pranešimas: João Ferreira (A8-0034/2019)

[2018/0267M(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

122 - Pasiūlymas dėl rezoliucijos pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį, kuria prašoma
Teisingumo Teismo nuomonės dėl ES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimo atitikties
Sutartims

B8-0100/2019

[2019/2565(RSP)]

16 ««« - ES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimas

Rekomendacija: Alain Cadec (A8-0027/2019)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios
žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais
pasikeista, sudarymo projekto

[2018/0349(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

10 ««« - Susitarimas, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai
Arkties vandenyno centrinėje dalyje

Rekomendacija: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai
žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje, sudarymo Europos Sąjungos
vardu projekto

[2018/0239(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

67 ««« - ES ir Meksikos ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo
protokolas (Kroatijos įstojimas)

Rekomendacija: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių
Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiojo
papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į
Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą projekto

[2017/0319(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

41 À«««I - ES kovos su sukčiavimu programa

Pranešimas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

[2018/0211(COD)]

Biudžeto kontrolės komitetas

58 À«««I - Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas

Pranešimas: Alain Cadec (A8-0310/2018)

[2018/0074(COD)]

Žuvininkystės komitetas

(Balsavimas: 25/10/2018)



6 62019 m. vasario 12 d., antradienis

634.303/OJ 634.303/OJ

101 À«««I - Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

Pranešimas: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[2017/0309(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Diskusijos: 30/05/2018, balsavimas: 31/05/2018)

74 À«««I - Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai

Pranešimas: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

[2018/0169(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

87 À«««I - Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas ir rinkos priežiūra

Pranešimas: Nicola Danti (A8-0318/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas ir
ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir
rinkos priežiūros

[2018/0142(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

37 À«««I - Bendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa

Pranešimas: Nicola Danti (A8-0052/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios rinkos, įmonių,
įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos, kuriuo
panaikinami Reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014, (ES) Nr. 258/2014,
(ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 2017/826

[2018/0231(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

11 À« - Valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė PVM sistema

Pranešimas: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB
nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo PVM sistemos veikimui skirtų
išsamių techninių priemonių nustatymo

[2018/0164(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

95 À - Romų integracijos strategijos

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0098/2019

[2019/2509(RSP)]

(Diskusijos: 30/01/2019)

62 À - Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas

Pranešimas: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

[2018/2111(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

63 À - Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas

Pranešimas: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

[2018/2112(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas



 

15.00 - 17.00     

7 72019 m. vasario 12 d., antradienis

634.303/OJ 634.303/OJ

22 À - Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimas

Pranešimas: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

[2018/2113(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

64 À - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje

Pranešimas: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

[2017/2089(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

33 À - Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos
ombudsmeno statutas)

Pranešimas: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

[2018/2080(INL)]

Konstitucinių reikalų komitetas

24 À - Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje

Pranešimas: Ashley Fox (A8-0019/2019)

[2018/2088(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

20 À - Taususis pesticidų naudojimas

Pranešimas: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

[2017/2284(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

25 À - Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas

Pranešimas: Ivo Belet (A8-0046/2019)

[2018/2108(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

97 • Padėtis Sirijoje

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

[2019/2535(RSP)]

102 • 2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos

Pranešimas: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos

[2018/2148(INI)]

Užsienio reikalų komitetas



17.00 - 19.00     

 

19.00 - 24.00     
 
Bendros diskusijos - ES ir Singapūro partnerystės susitarimas

8 82019 m. vasario 12 d., antradienis

634.303/OJ 634.303/OJ

96 • Diskusijos su Italijos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininku Giuseppe Conte dėl
Europos ateities

[2019/2533(RSP)]

14 ««« • ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas

Rekomendacija: David Martin (A8-0053/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro
Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

13 À • ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: David Martin (A8-0048/2019)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl
Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo
sudarymo projekto

[2018/0093M(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

12 ««« • ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas

Rekomendacija: David Martin (A8-0054/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių
ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos
Sąjungos vardu projekto

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

15 À • ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: David Martin (A8-0049/2019)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos Rekomendacija dėl Tarybos
sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos
investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

[2018/0095M(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

57 ««« • ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas

Rekomendacija: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių
ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo
Sąjungos vardu projekto

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas



 
Bendrų diskusijų pabaiga

 
Bendros diskusijos - LGBTI asmenų teisės

9 92019 m. vasario 12 d., antradienis

634.303/OJ 634.303/OJ

93 • ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

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

[2018/0403M(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

94 À • Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Komisijai
Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES

[2018/2684(RSP)]

80 À • Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir
strategijos

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Komisijai
Moterų vėžinių susirgimų ir gretutinių sutrikimų įveikimo politikos iššūkiai ir strategijos

[2018/2782(RSP)]

126 À • Interseksualių asmenų teisės

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Tarybai
Interseksualių asmenų teisės

Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Interseksualių asmenų teisės

[2018/2878(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

131 À • Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2023 m.)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen,
Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
Komisijai
Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019-2023 m.)

[2019/2573(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį



Bendrų diskusijų pabaiga

10 102019 m. vasario 12 d., antradienis

634.303/OJ 634.303/OJ

86 À • Kanapių naudojimas gydymo tikslais

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin
Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Kanapių naudojimas gydymo tikslais

[2018/2775(RSP)]

127 • Žmogaus gonocitų linijos genomo modifikacija

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
Tarybai
Žmogaus gonocitų linijos genomo modifikacija

Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
Komisijai
Žmogaus gonocitų linijos genomo modifikacija

[2019/2568(RSP)]



2019 m. vasario 13 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

11 112019 m. vasario 13 d., trečiadienis

634.303/OJ 634.303/OJ

09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 17.00 Diskusijos

17.00 - 18.00 BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)

18.00 - 24.00 Diskusijos (arba po balsavimo)

129 • Diskusijoms skirtas dokumentas „Siekiant tvarios Europos iki 2030 m.“

Komisijos pareiškimas

[2019/2570(RSP)]

89 À«««I • Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos
fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų
finansinės taisyklės

Pranešimas: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“,
Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei
Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų
priemonės finansinės taisyklės

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

118 À - Parlamento 2020 m. mėnesinių sesijų kalendorius

[2019/2561(RSO)]

73 «««I - Europos žuvininkystės kontrolės agentūra

Pranešimas: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl  Europos žuvininkystės
kontrolės agentūros (kodifikuota redakcija)

[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]

Teisės reikalų komitetas

90 «««I - Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas

Pranešimas: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių
judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo (nauja redakcija)

[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



12 122019 m. vasario 13 d., trečiadienis

634.303/OJ 634.303/OJ

65 «««I - Teisė, taikytina nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims

Pranešimas: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės, taikytinos nustatant
reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims

[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]

Teisės reikalų komitetas

42 «««I - 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo
(programa „Pericles IV“)

Pranešimas: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m.
mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“)

[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

14 ««« - ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas

Rekomendacija: David Martin (A8-0053/2019)

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

13 À - ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: David Martin (A8-0048/2019)

[2018/0093M(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

12 ««« - ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas

Rekomendacija: David Martin (A8-0054/2019)

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

15 À - ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: David Martin (A8-0049/2019)

[2018/0095M(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

57 ««« - ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas

Rekomendacija: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

93 - ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija)

Pranešimas: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

[2018/0403M(NLE)]

Užsienio reikalų komitetas

69 ««« - Transporto bendrijos steigimo sutartis

Rekomendacija: Karima Delli (A8-0022/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Transporto bendrijos steigimo sutarties sudarymo Europos
Sąjungos vardu projekto

[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas



 

15.00 - 17.00     

 

17.00 - 18.00     BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)

13 132019 m. vasario 13 d., trečiadienis

634.303/OJ 634.303/OJ

102 - 2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos

Pranešimas: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

[2018/2148(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

89 À«««I - Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės

Pranešimas: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

107 À«««I - Teisingumo programa

Pranešimas: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisingumo programos

[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]

Teisės reikalų komitetas

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

50 À - Diskusijų dėl Europos ateities padėtis

Pranešimas: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

[2018/2094(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

112 • Sąžiningas apmokestinimas teisingos visuomenės labui

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)

[2019/2560(RSP)]

104 «««I • Sveikatos technologijų vertinimas

Pranešimas: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos
technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Diskusijos: 01/10/2018, balsavimas: 03/10/2018)

75 «««I - Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse
bylose

Pranešimas: Emil Radev (A8-0477/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2001
m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio
bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose

[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]

Teisės reikalų komitetas



14 142019 m. vasario 13 d., trečiadienis

634.303/OJ 634.303/OJ

76 «««I - Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse

Pranešimas: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų
civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas)

[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]

Teisės reikalų komitetas

115 «««I - Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje,
atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos

Pranešimas: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis
užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos

[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

116 «««I - Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos
ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos

Pranešimas: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų taisyklių, kuriomis
užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš
Sąjungos

[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

117 «««I - Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės
išstojimu iš Sąjungos

Pranešimas: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų aviacijos saugos
aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos

[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

124 ««« - GATS: kompensacinės priemonės, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos,
Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į ES

Rekomendacija: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl reikiamų susitarimų pagal Bendrojo susitarimo dėl prekybos
paslaugomis XXI straipsnį sudarymo su Argentina, Australija, Brazilija, Ekvadoru, Filipinais, YAR
Honkongu, Indija, Japonija, Kanada, Kinija, Atskirąja Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorija
(Kinijos Taipėjumi), Kolumbija, Korėja, Kuba, Naująja Zelandija, Jungtinėmis Valstijomis ir Šveicarija dėl
kompensacinių priemonių, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos,
Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į Europos Sąjungą, projekto

[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

91 À«««I - Supaprastinimo priemonės transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti

Pranešimas: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl supaprastinimo priemonių
transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti

[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas



 

18.00 - 24.00     Diskusijos (arba po balsavimo)

15 152019 m. vasario 13 d., trečiadienis

634.303/OJ 634.303/OJ

70 À«««I - Motorinių transporto priemonių draudimas

Pranešimas: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 2009 m.
rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių
valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo

[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

94 À - Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0096/2019, B8-0099/2019

[2018/2684(RSP)]

80 À - Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0097/2019

[2018/2782(RSP)]

86 À - Kanapių naudojimas gydymo tikslais

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0071/2019

[2018/2775(RSP)]

71 À - Peticijų komiteto svarstymai 2018 m.

Pranešimas: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

Pranešimas dėl 2018 m. Peticijų komiteto svarstymų rezultatų

[2018/2280(INI)]

Peticijų komitetas

132 À • INF sutarties ateitis ir poveikis ES

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

[2019/2574(RSP)]

34 À«««I • Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema

Pranešimas: Franck Proust (A8-0198/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas



16 162019 m. vasario 13 d., trečiadienis

634.303/OJ 634.303/OJ

35 À«««I • Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnės sąlygos
tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo
pažeidimus Sąjungoje

Pranešimas: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninės
kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu
lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja
redakcija)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

59 À«««I • Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas

Pranešimas: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kitoje
valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

72 À«««I • Atlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą

Pranešimas: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už
tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimą

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

106 À«««I • Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto
autobusais rinką taisyklės

Pranešimas: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių
vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

114 À • NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti

Komisijos pareiškimas

[2018/2882(RSP)]

133 À • Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES , ir galimi ES
lygmens veiksmai siekiant jas mažinti

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2575(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje



2019 m. vasario 14 d., ketvirtadienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

17 172019 m. vasario 14 d., ketvirtadienis

634.303/OJ 634.303/OJ

09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Diskusijos

18 À • Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų

Pranešimas: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES
viduje ir už jos ribų įgyvendinimo

[2018/2110(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

27 À • Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos
valdymą

Pranešimas: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Pranešimas dėl vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimo tobulinant Europos Sąjungos
muitų sąjungą ir jos valdymą

[2018/2109(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

119 À • Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis

Bendra rezoliucija B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019,
B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019

[2019/2562(RSP)]

120 À • Zimbabvė

Bendra rezoliucija B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019,
B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019

[2019/2563(RSP)]

121 À • Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje

Bendra rezoliucija B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019,
B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019

[2019/2564(RSP)]



12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

18 182019 m. vasario 14 d., ketvirtadienis

634.303/OJ 634.303/OJ

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

108 «««I - Mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti

Pranešimas: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mechanizmo teisinėms ir
administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti

[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

103 « - Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimo projektas

Pranešimas: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto
ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto

[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

104 «««I - Sveikatos technologijų vertinimas

Pranešimas: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Diskusijos: 01/10/2018, balsavimas: 03/10/2018)

34 À«««I - Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema

Pranešimas: Franck Proust (A8-0198/2018)

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas

35 À«««I - Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu
lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje

Pranešimas: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

59 À«««I - Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas

Pranešimas: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

72 À«««I - Atlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą

Pranešimas: Eva Maydell (A8-0360/2018)

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

106 À«««I - Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką
taisyklės

Pranešimas: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas
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105 À«««I - Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo
adaptavimas atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos

Pranešimas: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo [su pakeitimais, padarytais Direktyva
2018/XXX/ES,] ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/XXX [dėl energetikos sąjungos
valdymo] adaptavimo atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos

[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

128 À - Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0103/2019, Bendra rezoliucija B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019

[2019/2569(RSP)]

126 À - Interseksualių asmenų teisės

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0101/2019

[2018/2878(RSP)]

131 À - Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2023 m.)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0127/2019

[2019/2573(RSP)]

132 À - INF sutarties ateitis ir poveikis ES

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019,
B8-0132/2019, B8-0133/2019

[2019/2574(RSP)]

114 À - NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B8-0079/2019

[2018/2882(RSP)]

18 À - Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų

Pranešimas: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

[2018/2110(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

27 À - Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą

Pranešimas: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

[2018/2109(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas



 

15.00 - 16.00     
 

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)
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61 À - Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų
kontrolė, įgyvendinimas

Pranešimas: György Schöpflin (A8-0055/2019)

Pranešimas  dėl teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų
agentūrų kontrolė, įgyvendinimo

[2018/2114(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas

130 • G-000008/2018

(G-000008/2018 - B8-0013/2019)

83 À • Sauganti Europa: švarus oras visiems

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp,
Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Sauganti Europa: švarus oras visiems

[2018/2792(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 

Pateikimo terminai

21 21
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

 
 

2019 m. vasario 11 d., pirmadienis

 

17.00 - 24.00

 

 

2019 m. vasario 12 d., antradienis

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 17.00

 

17.00 - 19.00

 

22 22Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)
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Komisija (kartu su atsakymais) :60'

Pranešėjai (8 x 6') :48'

Nuomonės referentai (12 x 1') :12'

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

Procedūra „prašau žodžio“ (9 x 5') :45'

Parlamento nariai :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6', ENF : 5' 30, NI : 4'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Pranešėjai (4 x 6') :24'

Nuomonės referentai (7 x 1') :7'

Procedūra „prašau žodžio“ (4 x 5') :20'

Parlamento nariai :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3'
30

Taryba (kartu su atsakymais) :5'

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

:15'

Pranešėjas :6'

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

Parlamento nariai :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Giuseppe Conte :30'

Komisijai :10'

Parlamento nariai :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'



19.00 - 24.00

 

 

2019 m. vasario 13 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 17.00

 

18.00 - 24.00
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Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Pranešėjai (2 x 6') :12'

Autoriai (komitetai) (4 x 5') :20'

Klausimo teikėjas (frakcija) (6 x 2') :12'

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

Parlamento nariai :104' 30

PPE : 27', S&D : 23' 30, ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 6' 30, ENF : 6' 30,
NI : 4' 30

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Pranešėjai (2 x 6') :12'

Nuomonės referentai (9 x 1') :9'

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

Parlamento nariai :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3'
30

Diskusijų aktualia tema pranešėjas :4'

Taryba (kartu su atsakymais) :5'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Pranešėjai :6'

Nuomonės referentas (2 x 1') :2'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

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

:10'

Komisija (kartu su atsakymais) :45'

Pranešėjai (5 x 6') :30'

Nuomonės referentai :1'

Procedūra „prašau žodžio“ (8 x 5') :40'

Parlamento nariai :135'

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 13' 30, ALDE : 12' 30, GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 8',
NI : 5' 30



2019 m. vasario 14 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Komisija (kartu su atsakymais) :25'

Pranešėjai (2 x 6') :12'

Nuomonės referentai (4 x 1') :4'

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

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

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

Parlamento nariai :45' 30

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 3'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Autorius (Platesnės apimties klausimas) :2'

Autoriai (komitetai) :5'

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

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
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25 25Pateikimo terminai
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41 À • ES kovos su sukčiavimu programa  - Pranešimas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- Pakeitimai; atmetimas vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

58 À • Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas  -
Pranešimas: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Pakeitimai; atmetimas vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

62 À • Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas  - Pranešimas: Maite Pagazaurtundúa Ruiz
(A8-0041/2019)

- Pakeitimai vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

63 À • Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas  - Pranešimas: Alain Lamassoure
(A8-0038/2019)

- Pakeitimai vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

22 À • Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimas  -
Pranešimas: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Pakeitimai vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

64 À • Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje  - Pranešimas:
Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- Pakeitimai vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

33 À • Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos
ombudsmeno statutas)  - Pranešimas: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Pakeitimai vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

128 À • Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų vasario 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

vasario 12 d., antradienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai vasario 12 d., antradienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu vasario 13 d., trečiadienis, 16.00 val.

125 À • Didieji plėšrūnai - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

kovo 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai kovo 11 d., pirmadienis, 20.00 val.

50 À • Diskusijų dėl Europos ateities padėtis  - Pranešimas: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

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

vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

24 À • Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje  - Pranešimas: Ashley Fox
(A8-0019/2019)

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

vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.



2019 m. vasario 12 d., antradienis
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101 À • Sąjungos civilinės saugos mechanizmas  - Pranešimas: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

- Pakeitimai vasario 7 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

20 À • Taususis pesticidų naudojimas  - Pranešimas: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Pakeitimai vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

25 À • Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas  - Pranešimas: Ivo Belet
(A8-0046/2019)

- Pakeitimai vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

74 À • Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai  - Pranešimas: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Pakeitimai; atmetimas vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

87 À • Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas ir rinkos priežiūra  - Pranešimas: Nicola Danti
(A8-0318/2018)

- Pakeitimai; atmetimas vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

37 À • Bendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa  - Pranešimas: Nicola Danti
(A8-0052/2019)

- Pakeitimai; atmetimas vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

11 À • Valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė PVM sistema  - Pranešimas: Fulvio
Martusciello (A8-0028/2019)

- Pakeitimai vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

95 À • Romų integracijos strategijos - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

vasario 8 d., penktadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai vasario 8 d., penktadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu vasario 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

13 À • ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)  - Pranešimas: David Martin (A8-0048/2019)

- Pakeitimai vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

15 À • ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija)  - Pranešimas: David Martin (A8-0049/2019)

- Pakeitimai vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

94 À • Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000135/2018 -
B8-0005/2019)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

vasario 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai vasario 11 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu vasario 12 d., antradienis, 16.00 val.



 

2019 m. vasario 13 d., trečiadienis
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80 À • Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos -
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000134/2018 - B8-0006/2019)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

vasario 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai vasario 11 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu vasario 12 d., antradienis, 16.00 val.

126 À • Interseksualių asmenų teisės - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
(O-000133/2018 - B8-0008/2019)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų vasario 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

vasario 12 d., antradienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai vasario 12 d., antradienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu vasario 13 d., trečiadienis, 16.00 val.

131 À • Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2023 m.) - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000006/2019 - B8-0014/2019)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų vasario 12 d., antradienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

vasario 13 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai vasario 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu vasario 13 d., trečiadienis, 19.00 val.

86 À • Kanapių naudojimas gydymo tikslais - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000122/2018 - B8-0001/2019)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

vasario 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai vasario 11 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu vasario 12 d., antradienis, 16.00 val.

89 À • Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos
jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės  - Pranešimas: Andrey
Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- Pakeitimai; atmetimas vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

118 À • Parlamento 2020 m. mėnesinių sesijų kalendorius

- Pakeitimai vasario 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pasiūlymai dėl vardinio balsavimo vasario 12 d., antradienis, 19.00 val.

107 À • Teisingumo programa  - Pranešimas: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

- Pakeitimai; atmetimas vasario 8 d., penktadienis, 12.00 val.

91 À • Supaprastinimo priemonės transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti  - Pranešimas:
Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- Pakeitimai; atmetimas vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

70 À • Motorinių transporto priemonių draudimas  - Pranešimas: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- Pakeitimai; atmetimas vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.
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71 À • Peticijų komiteto svarstymai 2018 m.  - Pranešimas: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- Pakeitimai vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

132 À • INF sutarties ateitis ir poveikis ES - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų vasario 12 d., antradienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

vasario 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai vasario 13 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu vasario 13 d., trečiadienis, 19.00 val.

34 À • Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema  - Pranešimas: Franck Proust
(A8-0198/2018)

- Pakeitimai; atmetimas vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

35 À • Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu
keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje  - Pranešimas: Massimiliano
Salini (A8-0199/2018)

- Pakeitimai; atmetimas vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

59 À • Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas  - Pranešimas: Ivan Štefanec
(A8-0274/2018)

- Pakeitimai; atmetimas vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

72 À • Atlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą  - Pranešimas: Eva
Maydell (A8-0360/2018)

- Pakeitimai; atmetimas vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

106 À • Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką
taisyklės  - Pranešimas: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Pakeitimai; atmetimas vasario 12 d., antradienis, 13.00 val.

114 À • NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų vasario 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

vasario 12 d., antradienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai vasario 12 d., antradienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu vasario 13 d., trečiadienis, 16.00 val.

133 À • Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES , ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant
jas mažinti - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

kovo 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai kovo 11 d., pirmadienis, 20.00 val.
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18 À • Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų  - Pranešimas: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Pakeitimai vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

27 À • Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą  - Pranešimas:
Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- Pakeitimai vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

119 À • Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) vasario 11 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

vasario 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

vasario 13 d., trečiadienis, 14.00 val.

120 À • Zimbabvė

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) vasario 11 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

vasario 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

vasario 13 d., trečiadienis, 14.00 val.

121 À • Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) vasario 11 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

vasario 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

vasario 13 d., trečiadienis, 14.00 val.

105 À • Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo adaptavimas
atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos  - Pranešimas: Miroslav Poche
(A8-0014/2019)

- Pakeitimai; atmetimas vasario 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

61 À • Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų
kontrolė, įgyvendinimas  - Pranešimas: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- Pakeitimai vasario 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

83 À • Sauganti Europa: švarus oras visiems - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000138/2018 - B8-0009/2019)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 6 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

kovo 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai kovo 11 d., pirmadienis, 20.00 val.
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- Tekstai, teikiami balsuoti antradienį vasario 8 d., penktadienis, 12.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį vasario 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį vasario 12 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)

vasario 13 d., trečiadienis, 19.00 val.
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