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Procedūrų paaiškinimai
 

Jei Parlamentas nenusprendžia kitaip, plenariniame posėdyje svarstomi tekstai teikiami balsuoti šia tvarka:
 

À = Pateikimo terminai    ´ = Terminai (jei prašoma)    6 = Tekstas dar nepriimtas, galimi terminai

1. Trečiasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««III)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas bendras dokumentas

2. Pritarimas

- Pritarimo procedūra («««)
Sutartyse numatytais atvejais visų Parlamento narių balsų dauguma priimamas arba atmetamas sprendimas, kuriuo duodamas
pritarimas

3. Antrasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««II)
Visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies keičiama Tarybos pozicija; balsavusių narių balsų dauguma
patvirtinama Tarybos pozicija

4. Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

- Darbo tvarkos taisyklių keitimas
Visų Parlamento narių balsų dauguma priimami pakeitimai
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas pasiūlymas dėl sprendimo

5. Pirmasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««I)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas arba iš dalies keičiamas pasiūlymas dėl teisės akto
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas teisėkūros rezoliucijos projektas

6. Pritarimas

- Pritarimo procedūra («««)
Sutartyse numatytais atvejais balsavusių narių balsų dauguma priimamas arba atmetamas sprendimas, kuriuo duodamas
pritarimas

7. Kitos procedūros

- Konsultavimosi procedūra («)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas arba iš dalies keičiamas pasiūlymas dėl teisės akto
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas teisėkūros rezoliucijos projektas

- Kita (pareiškimai, žodiniai klausimai, pranešimai savo iniciatyva, prašymai atšaukti nario imunitetą)
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas pasiūlymas dėl rezoliucijos arba dėl sprendimo
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2019 m. lapkričio 25 d., pirmadienis 1

17.00 - 23.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Bendros diskusijos - Klimato kaitai 1

Kritinė klimato ir aplinkos padėtis - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 1

2019 m. JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija (COP 25) - Klausimai, į kuriuos
atsakoma žodžiu (O-000029/2019 - B9-0055/2019)  (O-000030/2019 - B9-0056/2019) 1

ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos ir kitos kovos su smurtu dėl lyties priemonės - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 1

Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams
taikomos prekybos lengvatos, numatytos ES ir Ukrainos asociacijos susitarime  - Rekomendacija: Enikő
Győri (A9-0024/2019) 1

30-osios Aksominės revoliucijos metinės: kovos už laisvę ir demokratiją Vidurio ir Rytų Europoje svarba
istoriniam Europos susivienijimui - Komisijos pareiškimas 2

Naujausi Rusijos Federacijos veiksmai, nukreipti prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus, dalyvavusius
tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 2

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis) 2

2019 m. lapkričio 26 d., antradienis 3

09.00 - 11.50 3

Pasirengimas gruodžio 12–13 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

12.00 - 12.30 Iškilmingas posėdis 3

2018 m. Sacharovo premijos laureato Oleho Sentsovo kalba 3

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

Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams
taikomos prekybos lengvatos, numatytos ES ir Ukrainos asociacijos susitarime  - Rekomendacija: Enikő
Győri (A9-0024/2019) 3

Dėl gynybos operacijų, įgyvendinamų vykdant Sąjungos politiką, iš dalies keičiama PVM ir akcizų tvarka  -
Pranešimas: Paul Tang (A9-0034/2019) 3

 Audito Rūmų nario skyrimas: Joëlle Elvinger  - Pranešimas: Olivier Chastel (A9-0030/2019) 3

 Audito Rūmų nario skyrimas: François Roger Cazala  - Pranešimas: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019) 3

 Audito Rūmų nario skyrimas: Alex Brenninkmeijer  - Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019) 4

 Audito Rūmų nario skyrimas: Nikolaos Milionis  - Pranešimas: Sándor Rónai (A9-0027/2019) 4

 Audito Rūmų nario skyrimas: Klaus-Heiner Lehne  - Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019) 4

Vaiko teisės minint Vaiko teisių konvencijos 30-ąsias metines - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 4

15.00 - 23.00 4

2020 metų biudžeto procedūra: bendras projektas  - Pranešimas: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal
Rubial (A9-0035/2019) 4

ES reagavimas į ekstremalius meteorologinius reiškinius ir jų padarinius: kaip apsaugoti Europos miestus ir
jų kultūros paveldą - Komisijos pareiškimas 4

LGBTI asmenų viešas diskriminavimas ir prieš juos nukreipta neapykantos retorika, įskaitant zonas be
LGBTI asmenų - Komisijos pareiškimas 4

Priemonės, skirtos PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui
problemai spręsti - Komisijos pareiškimas 4

PPO apeliacinio komiteto krizė - Komisijos pareiškimas 5
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2019 m. lapkričio 27 d., trečiadienis 6

09.00 - 11.30 6

Išrinktoji Komisijos pirmininkė pristato Komisijos narių kolegiją ir jos programą 6

12.00 - 13.00 BALSAVIMAS 6

Komisijos rinkimai 6

Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai  - Pranešimas:
Eva Kaili (A9-0040/2019) 6

Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms
migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti  - Pranešimas: Monika Hohlmeier
(A9-0039/2019) 6

ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių
avansams mokėti  - Pranešimas: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019) 6

2020 metų biudžeto procedūra: bendras projektas  - Pranešimas: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal
Rubial (A9-0035/2019) 6

13.00 - 13.30 7

(LUX apdovanojimo įteikimas) 7

15.00 - 23.00 7

Užsienio šalių kišimasis į mūsų demokratiją ir rinkimus - Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių
162 straipsnis) 7

Pokyčiai rytinėse kaimyninėse šalyse - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 7

Padėtis Izraelyje ir Palestinoje, įskaitant nausėdijas - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir
saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas 7

Padėtis platesniame Artimųjų Rytų regione, įskaitant krizę Irane, Irake ir Libane
 - Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko
pavaduotojos pareiškimas 7

Vykstančios derybos dėl naujo ES ir AKR partnerystės susitarimo - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu
(O-000035/2019 - B9-0057/2019)  (O-000036/2019 - B9-0058/2019) 7

2019 m. lapkričio 28 d., ketvirtadienis 8

09.00 - 11.20 8

Miškų ir aplinkos gynėjų apsauga ES - Komisijos pareiškimas 8

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis) 8

Laisvių padėtis Alžyre 8

Kuba, José Daniel Ferrer atvejis 8

Haitis 8

11.30 - 13.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 8

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės
principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) 8

ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos dalies skyrimo  -
Rekomendacija: Bernd Lange (A9-0038/2019) 8

ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos dalies skyrimo (rezoliucija)  -
Pranešimas: Bernd Lange (A9-0037/2019) 9

Padėtis Bolivijoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9

Kritinė klimato ir aplinkos padėtis - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9

2019 m. JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija (COP 25) - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9
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ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos ir kitos kovos su smurtu dėl lyties priemonės - Pasiūlymai dėl
rezoliucijų 9

Naujausi Rusijos Federacijos veiksmai, nukreipti prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus, dalyvavusius
tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9

Priemonės, skirtos PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui
problemai spręsti - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9

PPO apeliacinio komiteto krizė - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9

Vykstančios derybos dėl naujo ES ir AKR partnerystės susitarimo - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 10

15.00 - 16.00 10

800 - klientų aptarnavimo numeris - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000037/2019 - B9-0059/2019) 10

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 12

Pateikimo terminai 14
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17.00 - 23.00     

 
Bendros diskusijos - Klimato kaitai

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

51 À • Kritinė klimato ir aplinkos padėtis

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2930(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

10 À • 2019 m. JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija (COP 25)

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Tarybai
2019 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Madride (Ispanija) (COP 25)

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
2019 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Madride (Ispanija) (COP 25)

[2019/2712(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

18 À • ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos ir kitos kovos su smurtu dėl lyties
priemonės

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2855(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

17 ««« • Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir
paukštienos gaminiams taikomos prekybos lengvatos, numatytos ES ir Ukrainos
asociacijos susitarime

Rekomendacija: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo
pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams
taikomos prekybos lengvatos, numatytos Europos Sąjungos, Europos atominės energijos
bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarime, sudarymo projekto

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas
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50 • 30-osios Aksominės revoliucijos metinės: kovos už laisvę ir demokratiją Vidurio ir
Rytų Europoje svarba istoriniam Europos susivienijimui

Komisijos pareiškimas

[2019/2931(RSP)]

58 À • Naujausi Rusijos Federacijos veiksmai, nukreipti prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus
ir tyrėjus, dalyvavusius tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2938(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį

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



2019 m. lapkričio 26 d., antradienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30     Iškilmingas posėdis

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 12.30 Iškilmingas posėdis

12.30 - 14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 23.00 Diskusijos

11 • Pasirengimas gruodžio 12–13 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2722(RSP)]

26 • 2018 m. Sacharovo premijos laureato Oleho Sentsovo kalba

17 ««« - Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos
gaminiams taikomos prekybos lengvatos, numatytos ES ir Ukrainos asociacijos susitarime

Rekomendacija: Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

44 « - Dėl gynybos operacijų, įgyvendinamų vykdant Sąjungos politiką, iš dalies keičiama PVM ir akcizų
tvarka

Pranešimas: Paul Tang (A9-0034/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl gynybos operacijų, įgyvendinamų vykdant
Sąjungos politiką, iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros
sistemos ir Direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

28 -  Audito Rūmų nario skyrimas: Joëlle Elvinger

Pranešimas: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Joëlle Elvinger Audito Rūmų nare

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Biudžeto kontrolės komitetas

29 -  Audito Rūmų nario skyrimas: François Roger Cazala

Pranešimas: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Pranešimas dėl siūlymo skirti François Roger Cazala Audito Rūmų nariu

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Biudžeto kontrolės komitetas



 

15.00 - 23.00     
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30 -  Audito Rūmų nario skyrimas: Alex Brenninkmeijer

Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Alex Brenninkmeijer Audito Rūmų nariu

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Biudžeto kontrolės komitetas

31 -  Audito Rūmų nario skyrimas: Nikolaos Milionis

Pranešimas: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Nikolaos Milionis Audito Rūmų nariu

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Biudžeto kontrolės komitetas

32 -  Audito Rūmų nario skyrimas: Klaus-Heiner Lehne

Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Klaus-Heiner Lehne Audito Rūmų nariu

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Biudžeto kontrolės komitetas

35 À - Vaiko teisės minint Vaiko teisių konvencijos 30-ąsias metines

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Diskusijos: 13/11/2019)

20 • 2020 metų biudžeto procedūra: bendras projektas

Pranešimas: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro
projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžeto procedūrą,

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete biudžeto klausimais

49 • ES reagavimas į ekstremalius meteorologinius reiškinius ir jų padarinius: kaip
apsaugoti Europos miestus ir jų kultūros paveldą

Komisijos pareiškimas

[2019/2932(RSP)]

48 À • LGBTI asmenų viešas diskriminavimas ir prieš juos nukreipta neapykantos
retorika, įskaitant zonas be LGBTI asmenų

Komisijos pareiškimas

[2019/2933(RSP)]

Balsavimas vyks gruodžio mėn.

33 À • Priemonės, skirtos PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio
Europos žemės ūkiui problemai spręsti

Komisijos pareiškimas

[2019/2895(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį
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42 À • PPO apeliacinio komiteto krizė

Komisijos pareiškimas

[2019/2918(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį
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09.00 - 11.30     

 

12.00 - 13.00     BALSAVIMAS
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09.00 - 11.30 Diskusijos

12.00 - 13.00 BALSAVIMAS

13.00 - 13.30 (LUX apdovanojimo įteikimas)

15.00 - 23.00 Diskusijos

23 • Išrinktoji Komisijos pirmininkė pristato Komisijos narių kolegiją ir jos programą

[2019/2801(RSP)]

24 - Komisijos rinkimai

[2019/2109(INS)]

Prieš tai atvirkštine tvarka žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

40 - Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai

Pranešimas: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo
fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti paramą Graikijai

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Biudžeto komitetas

56 - Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones
nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų
mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio
ir saugumo grėsmių problemoms spręsti

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Biudžeto komitetas

27 - ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti
išteklių avansams mokėti

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų
mobilizavimo siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Biudžeto komitetas

20 - 2020 metų biudžeto procedūra: bendras projektas

Pranešimas: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete biudžeto klausimais



13.00 - 13.30

 

15.00 - 23.00     
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61 • (LUX apdovanojimo įteikimas)

60 • Užsienio šalių kišimasis į mūsų demokratiją ir rinkimus

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

[2019/2941(RSP)]

47 • Pokyčiai rytinėse kaimyninėse šalyse

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

[2019/2934(RSP)]

46 • Padėtis Izraelyje ir Palestinoje, įskaitant nausėdijas

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

[2019/2935(RSP)]

43 • Padėtis platesniame Artimųjų Rytų regione, įskaitant krizę Irane, Irake ir Libane

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • Vykstančios derybos dėl naujo ES ir AKR partnerystės susitarimo

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Vystymosi komitetas
Tarybai
Vykstančios derybos dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių
grupės partnerystės susitarimo

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Vystymosi komitetas
Komisijai
Vykstančios derybos dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių
grupės partnerystės susitarimo

[2019/2832(RSP)]



2019 m. lapkričio 28 d., ketvirtadienis

 

 

09.00 - 11.20     

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

 

11.30 - 13.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
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09.00 - 11.20 Diskusijos

11.30 - 13.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Diskusijos

57 • Miškų ir aplinkos gynėjų apsauga ES

Komisijos pareiškimas

[2019/2939(RSP)]

54 À • Laisvių padėtis Alžyre

Bendra rezoliucija B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019,
B9-0196/2019, B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Kuba, José Daniel Ferrer atvejis

Bendra rezoliucija B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019,
B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haitis

Bendra rezoliucija B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019,
B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(RSP)]

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

38 ««« - ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos dalies skyrimo

Rekomendacija: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl
aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl
galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir
dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies
skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas
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39 À - ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos dalies skyrimo
(rezoliucija)

Pranešimas: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos
Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos
Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri
augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams
taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014)

[2019/0142M(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

37 À - Padėtis Bolivijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019,
B9-0191/2019, B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Diskusijos: 13/11/2019)

51 À - Kritinė klimato ir aplinkos padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019,
B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

10 À - 2019 m. JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija (COP 25)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos ir kitos kovos su smurtu dėl lyties priemonės

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

58 À - Naujausi Rusijos Federacijos veiksmai, nukreipti prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus,
dalyvavusius tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019,
B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

33 À - Priemonės, skirtos PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui
problemai spręsti

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019,
B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]

42 À - PPO apeliacinio komiteto krizė

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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19 À - Vykstančios derybos dėl naujo ES ir AKR partnerystės susitarimo

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • 800 - klientų aptarnavimo numeris

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
Komisijai
0800-ieji klientų aptarnavimo numeriai

[2019/2937(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai
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Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2019 m. lapkričio 25 d., pirmadienis

 

17.00 - 23.00

 

 

2019 m. lapkričio 26 d., antradienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00
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Taryba (kartu su atsakymais) :30'

Komisija (kartu su atsakymais) :45'

Pranešėjas :6'

Nuomonės referentas :1'

Autorius (komitetas) :5'

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

Parlamento nariai :119' 30

PPE : 27', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 12', ID : 12', ECR : 10' 30, GUE/NGL : 7' 30, NI : 10'

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'

Taryba (kartu su atsakymais) :5'

Komisija (kartu su atsakymais) :45'

Biudžeto komiteto pirmininkas :6'

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

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

Parlamento nariai :270'

PPE : 63' 30, S&D : 54', Renew : 38' 30, Verts/ALE : 27', ID : 26' 30, ECR : 23', GUE/NGL : 16', NI : 21' 30



2019 m. lapkričio 27 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.30

 

15.00 - 23.00

 

 

2019 m. lapkričio 28 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 11.20

 

15.00 - 16.00
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Išrinktoji Komisijos pirmininkė (įskaitant atsakymus) :30'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30

Diskusijų aktualia tema pranešėjas :4'

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

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

:30'

Autorius (komitetas) :5'

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

Parlamento nariai :284'

PPE : 67', S&D : 57', Renew : 40' 30, Verts/ALE : 28' 30, ID : 28', ECR : 24', GUE/NGL : 16' 30, NI : 22' 30

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

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 :30' 30

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



Pateikimo terminai

 
 

2019 m. lapkričio 25 d., pirmadienis

 

 

2019 m. lapkričio 26 d., antradienis
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51 À • Kritinė klimato ir aplinkos padėtis - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 25 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 26 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 26 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu lapkričio 27 d., trečiadienis, 16.00 val.

10 À • 2019 m. JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija (COP 25) - Klausimai, į kuriuos
atsakoma žodžiu (O-000029/2019 - B9-0055/2019)  (O-000030/2019 - B9-0056/2019)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 20 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 22 d., penktadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 22 d., penktadienis, 14.00 val.

18 À • ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos ir kitos kovos su smurtu dėl lyties priemonės - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 25 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 26 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 26 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu lapkričio 27 d., trečiadienis, 16.00 val.

58 À • Naujausi Rusijos Federacijos veiksmai, nukreipti prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus,
dalyvavusius tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 25 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 26 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 26 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu lapkričio 27 d., trečiadienis, 16.00 val.

35 À • Vaiko teisės minint Vaiko teisių konvencijos 30-ąsias metines - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 20 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 22 d., penktadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 22 d., penktadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu lapkričio 25 d., pirmadienis, 19.00 val.

48 À • LGBTI asmenų viešas diskriminavimas ir prieš juos nukreipta neapykantos retorika, įskaitant zonas be
LGBTI asmenų - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 11 d., trečiadienis, 19.00

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gruodžio 16 d., pirmadienis, 19.00

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



 

2019 m. lapkričio 27 d., trečiadienis

 

 

2019 m. lapkričio 28 d., ketvirtadienis
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33 À • Priemonės, skirtos PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui
problemai spręsti - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 25 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 26 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 26 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu lapkričio 27 d., trečiadienis, 16.00 val.

42 À • PPO apeliacinio komiteto krizė - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 25 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 26 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 26 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu lapkričio 27 d., trečiadienis, 16.00 val.

19 À • Vykstančios derybos dėl naujo ES ir AKR partnerystės susitarimo - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu
(O-000035/2019 - B9-0057/2019)  (O-000036/2019 - B9-0058/2019)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 20 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 25 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 25 d., pirmadienis, 20.00 val.

54 À • Laisvių padėtis Alžyre

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 25 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 27 d., trečiadienis, 14.00 val.

52 À • Kuba, José Daniel Ferrer atvejis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 25 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 27 d., trečiadienis, 14.00 val.

53 À • Haitis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 25 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 27 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 27 d., trečiadienis, 14.00 val.

39 À • ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos dalies skyrimo
(rezoliucija)  - Pranešimas: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- Pakeitimai lapkričio 26 d., antradienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu lapkričio 27 d., trečiadienis, 16.00 val.



Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
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37 À • Padėtis Bolivijoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 25 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 26 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 26 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu lapkričio 27 d., trečiadienis, 16.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti antradienį lapkričio 22 d., penktadienis, 12.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį lapkričio 25 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį lapkričio 26 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)

lapkričio 27 d., trečiadienis, 19.00 val.


	2019 m. lapkričio 25 d., pirmadienis
	17.00 - 23.00     
	Bendros diskusijos - Klimato kaitai


	2019 m. lapkričio 26 d., antradienis
	09.00 - 11.50     
	12.00 - 12.30     Iškilmingas posėdis
	12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
	15.00 - 23.00     

	2019 m. lapkričio 27 d., trečiadienis
	09.00 - 11.30     
	12.00 - 13.00     BALSAVIMAS
	13.00 - 13.30
	15.00 - 23.00     

	2019 m. lapkričio 28 d., ketvirtadienis
	09.00 - 11.20     
	Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

	11.30 - 13.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
	15.00 - 16.00     

	Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)
	2019 m. lapkričio 25 d., pirmadienis
	17.00 - 23.00

	2019 m. lapkričio 26 d., antradienis
	09.00 - 11.50
	15.00 - 23.00

	2019 m. lapkričio 27 d., trečiadienis
	09.00 - 11.30
	15.00 - 23.00

	2019 m. lapkričio 28 d., ketvirtadienis
	09.00 - 11.20
	15.00 - 16.00


	Pateikimo terminai
	2019 m. lapkričio 25 d., pirmadienis
	2019 m. lapkričio 26 d., antradienis
	2019 m. lapkričio 27 d., trečiadienis
	2019 m. lapkričio 28 d., ketvirtadienis
	Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas


	Turinys
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


