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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. rugsėjo 16 d., pirmadienis 1

17.00 - 21.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

ES miškų padėtis - Komisijos pareiškimas 1

Galimybė patentuoti augalus ir pagrindinius biologinius procesus - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000026/2019 - B9-0051/2019) 1

Padėtis Honkonge - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas 1

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis) 1

2019 m. rugsėjo 17 d., antradienis 2

09.00 - 11.50 2

Pasirengimas klimato politikos veiksmų aukščiausiojo lygio susitikimui ir darnaus vystymosi tikslų
aukščiausiojo lygio susitikimui Niujorke
 

 - Komisijos pareiškimas 2

Europos Centrinio Banko pirmininko skyrimas. Kandidatė: Christine Lagarde  - Pranešimas: Roberto
Gualtieri (A9-0008/2019) 2

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS 2

Europos Centrinio Banko pirmininko skyrimas. Kandidatė: Christine Lagarde  - Pranešimas: Roberto
Gualtieri (A9-0008/2019) 2

Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas  - Pranešimas: Roberto
Gualtieri (A9-0007/2019) 2

Automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Airijoje pradžia  - Pranešimas: Juan
Fernando López Aguilar (A9-0003/2019) 2

15.00 - 21.00 3

Užsienio šalių kišimasis į rinkimus ir dezinformacija vykdant nacionalinius ir Europos demokratinius
procesus - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

Amazonės miškų gaisrai - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

Saugumo padėtis Burkina Fase - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai
ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 3

Naujausi įvykiai, susiję su politine padėtimi ir taikos proceso įgyvendinimu Kolumbijoje - Sąjungos
vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos
pareiškimas 3

Padėtis Kašmyre - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos pareiškimas 3

2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis 4

09.00 - 11.50 PRIORITETINĖS DISKUSIJOS 4

JK išstojimas iš ES - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 4



Turinys
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12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 4

2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. 2018 finansinių metų pertekliaus įrašymas į
biudžetą  - Pranešimas: John Howarth (A9-0005/2019) 4

2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: pagrindinių ES konkurencingumo programų -
„Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ - stiprinimas  - Pranešimas: John Howarth (A9-0004/2019) 4

Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir
Austrijai  - Pranešimas: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) 4

2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 3 projektas: pasiūlymas mobilizuoti Europos Sąjungos
solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai  - Pranešimas: John Howarth
(A9-0006/2019) 4

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. EGF/2019/000 TA 2019.
Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba  - Pranešimas: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) 5

JK išstojimas iš ES - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 5

15.00 - 21.00 5

Kova su vėžiu - Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 5

Taryba pristato savo poziciją dėl 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto 5

Europos atminimo svarba Europos ateičiai - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 5

Kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėtis - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 5

2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis 6

09.00 - 11.50 6

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis) 6

Padėtis Turkijoje, visų pirma išrinktų merų atleidimas 6

Mianmaras, ypač rohinjų padėtis 6

Iranas, visų pirma moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių ES piliečių padėtis 6

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 6

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės
principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) 6

Galimybė patentuoti augalus ir pagrindinius biologinius procesus - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 6

Europos atminimo svarba Europos ateičiai - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 6

Kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėtis - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 6

15.00 - 16.00 7

Grėsmės ugniagesių savanorių statusui Europos Sąjungoje - Komisijos pareiškimas 7

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 9

Pateikimo terminai 11
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17.00 - 21.00     
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17.00 - 21.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

29 • ES miškų padėtis

Komisijos pareiškimas

[2019/2807(RSP)]

25 À • Galimybė patentuoti augalus ir pagrindinius biologinius procesus

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Norbert Lins (O-000026/2019 - B9-0051/2019)
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Komisijai
Galimybė patentuoti augalus ir iš esmės biologinius procesus

[2019/2800(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

30 • Padėtis Honkonge

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

[2019/2808(RSP)]

2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis)
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09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS
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09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS

15.00 - 21.00 Diskusijos

31 • Pasirengimas klimato politikos veiksmų aukščiausiojo lygio susitikimui ir darnaus
vystymosi tikslų aukščiausiojo lygio susitikimui Niujorke
 

Komisijos pareiškimas

[2019/2809(RSP)]

26 « • Europos Centrinio Banko pirmininko skyrimas. Kandidatė: Christine Lagarde

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos centrinio banko pirmininko skyrimo

[2019/0810(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

26 « - Europos Centrinio Banko pirmininko skyrimas. Kandidatė: Christine Lagarde

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

13 « - Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko pasiūlymo dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos
pirmininko pavaduotojo skyrimo

[2019/0903(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

14 À« - Automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Airijoje pradžia

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių
registracijos duomenimis Airijoje pradžios projekto

[2019/0806(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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32 À • Užsienio šalių kišimasis į rinkimus ir dezinformacija vykdant nacionalinius ir
Europos demokratinius procesus

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2810(RSP)]

Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

33 • Amazonės miškų gaisrai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2811(RSP)]

34 • Saugumo padėtis Burkina Fase

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

[2019/2812(RSP)]

35 • Naujausi įvykiai, susiję su politine padėtimi ir taikos proceso įgyvendinimu
Kolumbijoje

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

[2019/2813(RSP)]

36 • Padėtis Kašmyre

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

[2019/2815(RSP)]
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09.00 - 11.50     PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.50 PRIORITETINĖS DISKUSIJOS

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 21.00 Diskusijos

41 À • JK išstojimas iš ES

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2817(RSP)]

19 - 2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. 2018 finansinių metų pertekliaus
įrašymas į biudžetą

Pranešimas: John Howarth (A9-0005/2019)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr.
1/2019 projekto dėl 2018 finansinių metų pertekliaus įrašymo į biudžetą

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Biudžeto komitetas

21 À - 2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: pagrindinių ES konkurencingumo
programų - „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ - stiprinimas

Pranešimas: John Howarth (A9-0004/2019)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr.
2/2019 projekto. Pagrindinių ES konkurencingumo programų - „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ -
stiprinimas

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Biudžeto komitetas

20 - Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai
ir Austrijai

Pranešimas: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo
fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Biudžeto komitetas

24 - 2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 3 projektas: pasiūlymas mobilizuoti Europos
Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai

Pranešimas: John Howarth (A9-0006/2019)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr.
3/2019 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo
siekiant suteikti pagalbą Austrijai, Italijai ir Rumunijai

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Biudžeto komitetas
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23 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. EGF/2019/000 TA 2019.
Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba

Pranešimas: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2019/000 TA 2019 – Komisijos iniciatyva teikiama
techninė pagalba)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Biudžeto komitetas

41 À - JK išstojimas iš ES

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Kova su vėžiu

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

[2019/2818(RSP)]

11 • Taryba pristato savo poziciją dėl 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

[2019/2710(RSP)]

38 À • Europos atminimo svarba Europos ateičiai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2819(RSP)]

39 À • Kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėtis

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2820(RSP)]



2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis

 

 

09.00 - 11.50     
 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Diskusijos

43 À • Padėtis Turkijoje, visų pirma išrinktų merų atleidimas

B9-0048/2019, Bendra rezoliucija B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019,
B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019

[2019/2821(RSP)]

44 À • Mianmaras, ypač rohinjų padėtis

Bendra rezoliucija B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019,
B9-0087/2019, B9-0091/2019, B9-0092/2019

[2019/2822(RSP)]

45 À • Iranas, visų pirma moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių
ES piliečių padėtis

Bendra rezoliucija B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019,
B9-0094/2019, B9-0095/2019, B9-0096/2019

[2019/2823(RSP)]

9 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės
valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

25 À - Galimybė patentuoti augalus ir pagrindinius biologinius procesus

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019,
B9-0044/2019, B9-0047/2019

[2019/2800(RSP)]

38 À - Europos atminimo svarba Europos ateičiai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019

[2019/2819(RSP)]

39 À - Kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0045/2019, B9-0046/2019

[2019/2820(RSP)]
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42 • Grėsmės ugniagesių savanorių statusui Europos Sąjungoje

Komisijos pareiškimas

[2019/2806(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2019 m. rugsėjo 16 d., pirmadienis

 

17.00 - 21.00

 

 

2019 m. rugsėjo 17 d., antradienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 21.00
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Autorius (komitetas) :5'

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

:10'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

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

Parlamento nariai :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Kandidatas į Europos Centrinio Banko pirmininko postą :5'

Taryba (kartu su atsakymais) :5'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Pranešėjas :6'

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

Parlamento nariai :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Taryba (kartu su atsakymais) :20'

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

:30'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

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

Parlamento nariai :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30



2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 21.00
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09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

Biudžeto komiteto pirmininkas :3'

Pranešėjai biudžeto klausimu (2 x 3') :6'

Diskusijų aktualia tema pranešėjas :4'

Taryba (kartu su atsakymais) :35'

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

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

Parlamento nariai :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius (144 straipsnis) :1'

Procedūra „prašau žodžio“ (144 straipsnis) (3 x 2') :6'

Parlamento nariai :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'



Pateikimo terminai

 
 

2019 m. rugsėjo 16 d., pirmadienis

 

 

2019 m. rugsėjo 17 d., antradienis

 

 

2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis
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640.179/OJ 640.179/OJ

25 À • Galimybė patentuoti augalus ir pagrindinius biologinius procesus - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000026/2019 - B9-0051/2019)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 16 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 17 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 17 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu rugsėjo 18 d., trečiadienis, 16.00 val.

14 À • Automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Airijoje pradžia  - Pranešimas:
Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

- Pakeitimai rugsėjo 11 d., trečiadienis, 13.00 val.

32 À • Užsienio šalių kišimasis į rinkimus ir dezinformacija vykdant nacionalinius ir Europos demokratinius
procesus - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 2 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 7 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 7 d., pirmadienis, 14.00 val.

41 À • JK išstojimas iš ES - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 12 d., ketvirtadienis, 16.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 16 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 16 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu rugsėjo 17 d., antradienis, 16.00 val.

21 À • 2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: pagrindinių ES konkurencingumo
programų - „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ - stiprinimas  - Pranešimas: John Howarth (A9-0004/2019)

- Pakeitimai rugsėjo 11 d., trečiadienis, 13.00 val.

38 À • Europos atminimo svarba Europos ateičiai - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 17 d., antradienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 18 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu rugsėjo 18 d., trečiadienis, 19.00 val.



 

2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis

 

Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
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640.179/OJ 640.179/OJ

39 À • Kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėtis - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 16 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 17 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 17 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu rugsėjo 18 d., trečiadienis, 16.00 val.

43 À • Padėtis Turkijoje, visų pirma išrinktų merų atleidimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) rugsėjo 16 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

rugsėjo 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

rugsėjo 18 d., trečiadienis, 14.00 val.

44 À • Mianmaras, ypač rohinjų padėtis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) rugsėjo 16 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

rugsėjo 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

rugsėjo 18 d., trečiadienis, 14.00 val.

45 À • Iranas, visų pirma moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių ES piliečių padėtis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) rugsėjo 16 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

rugsėjo 18 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

rugsėjo 18 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti antradienį rugsėjo 13 d., penktadienis, 12.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį rugsėjo 16 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį rugsėjo 17 d., antradienis, 19.00 val.

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių,
demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis)

rugsėjo 18 d., trečiadienis, 19.00 val.
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