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Sesijos dokumentas

DARBOTVARKĖ

2019 m. spalio 21–24 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

642.179/OJ 642.179/OJ

2019 m. spalio 21 d., pirmadienis 1

17.00 - 23.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Įmonės „Thomas Cook Group“ bankroto poveikis - Komisijos pareiškimas 1

Smurtinio dešiniosios pakraipos ekstremizmo pavojus (atsižvelgiant į pastarojo meto įvykius Halėje
(Vokietija)) - Komisijos pareiškimas 1

Seksualinio švietimo kriminalizavimas Lenkijoje - Komisijos pareiškimas 1

Audros Europoje, ypač stiprios liūtys Ispanijoje ir uraganas Azorų salose (Portugalija) - Komisijos
pareiškimas 1

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis) 1

2019 m. spalio 22 d., antradienis 2

09.00 - 12.20 2

Spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados - Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos
pareiškimai 2

J.-C. Junckerio Komisijos vertinimas - Komisijos pirmininko pareiškimas 2

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS 2

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (2014–2020 m.)  - Pranešimas: Vilija
Blinkevičiūtė (A9-0015/2019) 2

Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės
Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos  - Pranešimas: Chris Davies
(A9-0014/2019) 2

Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonės, susijusios su Jungtinės Karalystės
išstojimu iš Sąjungos  - Rekomendacija: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019) 2

Reglamento (ES) 2019/501 ir Reglamento (ES) 2019/502 taikymo laikotarpiai  - Pranešimas: Karima Delli 2

15.00 - 21.00 3

Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai  - Pranešimas: Monika
Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019) 3

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)  - Pranešimas:
Petri Sarvamaa (A9-0011/2019) 3

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba  -
Pranešimas: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019) 3

Horizontaliosios kovos su diskriminacija direktyvos plėtojimas - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo dabartinė padėtis. Viešųjų ataskaitų
pagal šalis teikimas - Tarybos pareiškimas 3

2019 m. spalio 23 d., trečiadienis 4

09.00 - 11.50 4

Turkijos karinė operacija šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmės - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio
reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 4

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

Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 4

Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai  - Pranešimas: Monika
Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019) 4



Turinys

642.179/OJ 642.179/OJ

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)  - Pranešimas:
Petri Sarvamaa (A9-0011/2019) 4

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba  -
Pranešimas: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019) 4

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: augalų apsaugos produktų poveikio naminėms
bitėms vertinimas - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 4

15.00 - 23.00 5

Kritinė klimato ir ekologinė padėtis - Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 5

Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos pristatymas 5

Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000024/2019 -
B9-0052/2019)  (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 5

Stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 5

Padėtis Irake, ypač jaunimo ir studentų protestų numalšinimas jėga - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 5

JT aukšto lygio politinė deklaracija dėl visuotinės sveikatos apsaugos - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 5

2019 m. spalio 24 d., ketvirtadienis 6

10.00 - 11.50 6

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

LGBTI asmenų padėtis Ugandoje 6

Egiptas 6

Siūlomas naujasis Indonezijos baudžiamasis kodeksas 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

Finansinė parama valstybėms narėms siekiant sumažinti didelę finansinę naštą, joms tenkančią Jungtinei
Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo  - Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0020/2019) 6

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: iš dalies suteikiamas leidimas naudoti chromo
trioksidą (Cromomed S. A. ir kt.) - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 6

Įmonės „Thomas Cook Group“ bankroto poveikis - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 7

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo dabartinė padėtis. Viešųjų ataskaitų
pagal šalis teikimas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 7

Turkijos karinė operacija šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmės - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 7

Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 7

Stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 7

15.00 - 16.00 7

Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus A. Farkaso skyrimas AFME generaliniu
direktoriumi - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000031/2019 - B9-0054/2019) 7

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 9

Pateikimo terminai 11



2019 m. spalio 21 d., pirmadienis

 

 

17.00 - 23.00     

1 12019 m. spalio 21 d., pirmadienis

642.179/OJ 642.179/OJ

17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

33 À • Įmonės „Thomas Cook Group“ bankroto poveikis

Komisijos pareiškimas

[2019/2854(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

41 • Smurtinio dešiniosios pakraipos ekstremizmo pavojus (atsižvelgiant į pastarojo meto
įvykius Halėje (Vokietija))

Komisijos pareiškimas

[2019/2885(RSP)]

48 À • Seksualinio švietimo kriminalizavimas Lenkijoje

Komisijos pareiškimas

[2019/2891(RSP)]

Balsavimas vyks per lapkričio mėn. I sesiją

47 • Audros Europoje, ypač stiprios liūtys Ispanijoje ir uraganas Azorų salose
(Portugalija)

Komisijos pareiškimas

[2019/2892(RSP)]

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



2019 m. spalio 22 d., antradienis

 

 

09.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS

2 22019 m. spalio 22 d., antradienis

642.179/OJ 642.179/OJ

09.00 - 12.20 Diskusijos

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS

15.00 - 21.00 Diskusijos

15 • Spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2721(RSP)]

27 • J.-C. Junckerio Komisijos vertinimas

Komisijos pirmininko pareiškimas

[2019/2831(RSP)]

Po to pasisakys frakcijų atstovai

24 «««I - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (2014–2020 m.)

Pranešimas: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020
m.)

[2019/0180(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

21 «««I - Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės
Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos

Pranešimas: Chris Davies (A9-0014/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės
vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams skirtų žvejybos leidimų ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų
Sąjungos vandenyse vykdomų žvejybos operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2403

[2019/0187(COD)]

Žuvininkystės komitetas

22 ««« - Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonės, susijusios su Jungtinės
Karalystės išstojimu iš Sąjungos

Rekomendacija: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo
priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, projekto

[2019/0186(APP)]

Biudžeto komitetas

25 À«««I - Reglamento (ES) 2019/501 ir Reglamento (ES) 2019/502 taikymo laikotarpiai

Pranešimas: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

 (dar nepriimta)



15.00 - 21.00     

3 32019 m. spalio 22 d., antradienis
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16 À • Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

Pranešimas: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų biudžeto
projekto

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Biudžeto komitetas

10 • 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras
(EASO)

Pranešimas: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų
biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Biudžeto kontrolės komitetas

11 • 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos
Vadovų Taryba ir Taryba

Pranešimas: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Biudžeto kontrolės komitetas

35 • Horizontaliosios kovos su diskriminacija direktyvos plėtojimas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2877(RSP)]

36 À • Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo dabartinė
padėtis. Viešųjų ataskaitų pagal šalis teikimas

Tarybos pareiškimas

[2019/2882(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį



2019 m. spalio 23 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

4 42019 m. spalio 23 d., trečiadienis

642.179/OJ 642.179/OJ

09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

40 À • Turkijos karinė operacija šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmės

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

[2019/2886(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

28 À • Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

16 À - Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

Pranešimas: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Biudžeto komitetas

10 - 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

Pranešimas: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Biudžeto kontrolės komitetas

11 - 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir
Taryba

Pranešimas: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Biudžeto kontrolės komitetas

29 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: augalų apsaugos produktų poveikio
naminėms bitėms vertinimas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]



15.00 - 23.00     
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44 • Kritinė klimato ir ekologinė padėtis

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

[2019/2887(RSP)]

20 • Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos pristatymas

[2019/2802(RSP)]

Dalyvaujant Audito Rūmų pirmininkui Klausui-Heineriui Lehne

32 À • Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Tarybai
Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje

[2019/2755(RSP)]

43 À • Stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2883(RSP)]

42 • Padėtis Irake, ypač jaunimo ir studentų protestų numalšinimas jėga

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

[2019/2884(RSP)]

31 • JT aukšto lygio politinė deklaracija dėl visuotinės sveikatos apsaugos

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2861(RSP)]



2019 m. spalio 24 d., ketvirtadienis

 

 

10.00 - 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

6 62019 m. spalio 24 d., ketvirtadienis

642.179/OJ 642.179/OJ

10.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Diskusijos

37 À • LGBTI asmenų padėtis Ugandoje

Bendra rezoliucija B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019,
B9-0140/2019, B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Egiptas

B9-0136/2019, Bendra rezoliucija B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019,
B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Siūlomas naujasis Indonezijos baudžiamasis kodeksas

Bendra rezoliucija B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019,
B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(RSP)]

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

23 6 «««I - Finansinė parama valstybėms narėms siekiant sumažinti didelę finansinę naštą, joms tenkančią
Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo

Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, kad būtų galima valstybėms narėms teikti finansinę paramą
sumažinti didelei finansinei naštai, joms tenkančiai Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

34 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: iš dalies suteikiamas leidimas naudoti
chromo trioksidą (Cromomed S. A. ir kt.)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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33 À - Įmonės „Thomas Cook Group“ bankroto poveikis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019,
B9-0122/2019, B9-0124/2019

[2019/2854(RSP)]

36 À - Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo dabartinė padėtis. Viešųjų
ataskaitų pagal šalis teikimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

40 À - Turkijos karinė operacija šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmės

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019,
B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0155/2019, Bendra rezoliucija B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019,
B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus A. Farkaso skyrimas
AFME generaliniu direktoriumi

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
Komisijai
Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus Adamo Farkaso skyrimas AFME generaliniu
direktoriumi

[2019/2888(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai

8 8

642.179/OJ 642.179/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2019 m. spalio 21 d., pirmadienis

 

17.00 - 23.00

 

 

2019 m. spalio 22 d., antradienis

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 21.00

 

 

2019 m. spalio 23 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.50
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642.179/OJ 642.179/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :40'

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

Parlamento nariai :165'

PPE : 38', S&D : 32' 30, Renew : 23' 30, Verts/ALE : 16' 30, ID : 16' 30, ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', NI :
13' 30

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

Komisijos pirmininkas (kartu su atsakymais) :45'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

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) :30'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Pranešėjai (4 x 6') :24'

Nuomonės referentai (17 x 1') :17'

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

Parlamento nariai :149' 30

PPE : 34' 30, S&D : 29', Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė
(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'



15.00 - 23.00

 

 

2019 m. spalio 24 d., ketvirtadienis

 

10.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00

 

10 10Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

642.179/OJ 642.179/OJ

Audito Rūmų pirmininkas (kartu su atsakymais) :10'

Autorius (komitetas) :5'

Diskusijų aktualia tema pranešėjas :4'

Taryba (kartu su atsakymais) :30'

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

:10'

Komisija (kartu su atsakymais) :35'

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

Parlamento nariai :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

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

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

Parlamento nariai :45'

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

Komisija (kartu su atsakymais) :5'

Klausimo teikėjas (frakcija) :2'

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. spalio 21 d., pirmadienis

 

 

2019 m. spalio 22 d., antradienis

 

 

2019 m. spalio 23 d., trečiadienis
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33 À • Įmonės „Thomas Cook Group“ bankroto poveikis - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 21 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 22 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 22 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 23 d., trečiadienis, 16.00 val.

48 À • Seksualinio švietimo kriminalizavimas Lenkijoje - Komisijos pareiškimas

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

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 11 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 11 d., pirmadienis, 14.00 val.

25 À • Reglamento (ES) 2019/501 ir Reglamento (ES) 2019/502 taikymo laikotarpiai  - Pranešimas: Karima Delli

- Pakeitimai; atmetimas spalio 16 d., trečiadienis, 13.00 val.

16 À • Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai  - Pranešimas: Monika
Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

- Pakeitimai spalio 16 d., trečiadienis, 13.00 val.

36 À • Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo dabartinė padėtis. Viešųjų ataskaitų
pagal šalis teikimas - Tarybos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 21 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 22 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 22 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 23 d., trečiadienis, 16.00 val.

40 À • Turkijos karinė operacija šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmės - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio
reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 21 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 22 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 22 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 23 d., trečiadienis, 16.00 val.



 

2019 m. spalio 24 d., ketvirtadienis
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642.179/OJ 642.179/OJ

28 À • Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

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

rugsėjo 5 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

- Bendrojo biudžeto pakeitimų projektai. Frakcijos rugsėjo 12 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

- Komitete atmestų pakeitimų pakartotinis pateikimas spalio 16 d., trečiadienis, 12.00 val.

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

spalio 21 d., pirmadienis, 12.00 val.

29 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: augalų apsaugos produktų poveikio
naminėms bitėms vertinimas - Pasiūlymas dėl rezoliucijos

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos spalio 22 d., antradienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 23 d., trečiadienis, 16.00 val.

32 À • Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000024/2019 -
B9-0052/2019)  (O-000025/2019 - B9-0053/2019)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 21 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 22 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 22 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 23 d., trečiadienis, 16.00 val.

43 À • Stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 22 d., antradienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 23 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 23 d., trečiadienis, 14.00 val.

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

37 À • LGBTI asmenų padėtis Ugandoje

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) spalio 21 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

spalio 23 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

spalio 23 d., trečiadienis, 14.00 val.

38 À • Egiptas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) spalio 21 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

spalio 23 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

spalio 23 d., trečiadienis, 14.00 val.

39 À • Siūlomas naujasis Indonezijos baudžiamasis kodeksas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) spalio 21 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

spalio 23 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

spalio 23 d., trečiadienis, 14.00 val.



Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
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23 6 • Finansinė parama valstybėms narėms siekiant sumažinti didelę finansinę naštą, joms tenkančią Jungtinei
Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo  - Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

- (dar nepatvirtinta) Pakeitimai; atmetimas spalio 22 d., antradienis, 13.00 val.

- (dar nepatvirtinta) Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 23 d., trečiadienis, 16.00 val.

34 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: iš dalies suteikiamas leidimas naudoti
chromo trioksidą (Cromomed S. A. ir kt.) - Pasiūlymas dėl rezoliucijos

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos spalio 22 d., antradienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu spalio 23 d., trečiadienis, 16.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti antradienį spalio 18 d., penktadienis, 12.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį spalio 21 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį spalio 22 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)

spalio 23 d., trečiadienis, 19.00 val.


	2019 m. spalio 21 d., pirmadienis
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