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DARBOTVARKĖ

2020 m. sausio 13–16 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

646.106/OJ 646.106/OJ

2020 m. sausio 13 d., pirmadienis 1

17.00 - 23.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Pražūtingi krūmynų gaisrai Australijoje ir kiti dėl klimato kaitos susidariusių ekstremalių meteorologinių
sąlygų sukelti reiškiniai - Komisijos pareiškimas 1

Tarpvalstybinis organizuotas nusikalstamumas ir jo poveikis laisvam judėjimui - Komisijos pareiškimas 1

Bendro naudojimo kroviklis judriojo radijo ryšio įrenginiams - Komisijos pareiškimas 1

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas - Komisijos pareiškimas 1

Projektas „Housing First“ kaip skubi priemonė benamių asmenų problemai Europoje spręsti - Komisijos
pareiškimas 1

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis) 1

2020 m. sausio 14 d., antradienis 2

09.00 - 13.00 2

[PAGRINDINĖS DISKUSIJOS] Tarybai pirmininkaujančios Kroatijos veiklos programos pristatymas -
Tarybos ir Komisijos pareiškimai 2

Susitarimo dėl išstojimo iš ES nuostatų dėl piliečių teisių įgyvendinimas ir stebėsena - Tarybos ir Komisijos
pareiškimai 2

15.00 - 23.00 2

Tvarių investicijų planas, teisingos pertvarkos fondas ir Socialinės Europos veiksmų gairės - Komisijos
pareiškimas 2

Padėtis Irane ir Irake po pastarojo meto eskalacijos - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir
saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 2

2018 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje
srityje  - Pranešimas: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019) 2

Bendros diskusijos - BUSP ir BSGP (ES sutarties 36 straipsnis) 2

Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo  - Pranešimas: David
McAllister (A9-0054/2019) 2

Metinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo  - Pranešimas: Arnaud
Danjean (A9-0052/2019) 3

Padėtis Libijoje - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 3

Padėtis Venesueloje po neteisėto naujos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko ir valdybos išrinkimo
(parlamentino perversmo) - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 3

2020 m. sausio 15 d., trečiadienis 4

09.00 - 11.50 4

Europos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities 4

12.00 - 12.30 Iškilmingas posėdis 4

Jo Didenybės Jordanijos Hašimitų Karalystės Karaliaus Abdulos II kalba 4



Turinys

646.106/OJ 646.106/OJ

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

Komitetų narių skaičius 4

Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos
už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo
kriterijų ir mechanizmų ES, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės protokolas dėl prieigos prie
EURODAC teisėsaugos tikslais  - Rekomendacija: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019) 4

ES ir Kinijos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų  - Rekomendacija: Tomasz Piotr
Poręba (A9-0041/2019) 4

Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema, susijusi su specialia mažosioms įmonėms skirta schema  -
Pranešimas: Inese Vaidere (A9-0055/2019) 4

Europos žaliasis kursas  - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 5

Susitarimo dėl išstojimo iš ES nuostatų dėl piliečių teisių įgyvendinimas ir stebėsena - Pasiūlymas dėl
rezoliucijos 5

2018 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje
srityje  - Pranešimas: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019) 5

Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo  - Pranešimas: David McAllister
(A9-0054/2019) 5

Metinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo  - Pranešimas: Arnaud Danjean
(A9-0052/2019) 5

Europos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 5

15.00 - 23.00 5

Europos istorijos iškraipymas ir Antrojo pasaulinio karo atminimas - Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos
taisyklių 162 straipsnis) 5

Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Vengrijos - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 5

Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Lenkijos - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 5

Bylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo interesų
konflikto, atnaujinimas - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 6

15-oji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija (COP 15) Kunminge (2020 m.) - Komisijos
pareiškimas 6

Europos ombudsmeno 2018 m. veikla  - Pranešimas: Peter Jahr (A9-0032/2019) 6

Bendrųjų komiteto procedūros principų reforma - Komisijos pareiškimas 6

2020 m. sausio 16 d., ketvirtadienis 7

09.00 - 11.50 7

Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams
viešajame sektoriuje, prevencija - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000048/2019 - B9-0001/20) 7

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis) 7

Burundis, ypač saviraiškos laisvė 7

Nigerija, ypač pastarojo meto teroristiniai išpuoliai 7

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės
principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) 7

Padėtis Venesueloje po neteisėto naujos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko ir valdybos išrinkimo
(parlamentino perversmo) - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 7

Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Lenkijos ir Vengrijos - Pasiūlymas dėl
rezoliucijos 7

15-oji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija (COP 15) Kunminge (2020 m.) - Pasiūlymas dėl
rezoliucijos 8

Europos ombudsmeno 2018 m. veikla  - Pranešimas: Peter Jahr (A9-0032/2019) 8

Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams
viešajame sektoriuje, prevencija - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 8



Turinys

646.106/OJ 646.106/OJ

15.00 - 16.00 8

Trimačiu spausdinimu pagaminti neteisėti daiktai - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000002/2020 -
B9-0002/20) 8

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 10

Pateikimo terminai 12



2020 m. sausio 13 d., pirmadienis

 

 

17.00 - 23.00     

1 12020 m. sausio 13 d., pirmadienis

646.106/OJ 646.106/OJ

17.00 - 23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

66 • Pražūtingi krūmynų gaisrai Australijoje ir kiti dėl klimato kaitos susidariusių
ekstremalių meteorologinių sąlygų sukelti reiškiniai

Komisijos pareiškimas

[2020/2504(RSP)]

42 • Tarpvalstybinis organizuotas nusikalstamumas ir jo poveikis laisvam judėjimui

Komisijos pareiškimas

[2019/2985(RSP)]

47 À • Bendro naudojimo kroviklis judriojo radijo ryšio įrenginiams

Komisijos pareiškimas

[2019/2983(RSP)]

Bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

35 À • Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas

Komisijos pareiškimas

[2019/2870(RSP)]

Balsavimas vyks per sausio II sesiją

54 • Projektas „Housing First“ kaip skubi priemonė benamių asmenų problemai
Europoje spręsti

Komisijos pareiškimas

[2019/3013(RSP)]

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



2020 m. sausio 14 d., antradienis

 

 

09.00 - 13.00     

 

15.00 - 23.00     

 
Bendros diskusijos - BUSP ir BSGP (ES sutarties 36 straipsnis)

2 22020 m. sausio 14 d., antradienis

646.106/OJ 646.106/OJ

09.00 - 13.00 Diskusijos

15.00 - 23.00 Diskusijos

23 • [PAGRINDINĖS DISKUSIJOS] Tarybai pirmininkaujančios Kroatijos veiklos
programos pristatymas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2959(RSP)]

65 À • Susitarimo dėl išstojimo iš ES nuostatų dėl piliečių teisių įgyvendinimas ir stebėsena

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2505(RSP)]

Balsavimas vyks trečiadienį

55 • Tvarių investicijų planas, teisingos pertvarkos fondas ir Socialinės Europos veiksmų
gairės

Komisijos pareiškimas

[2019/3014(RSP)]

64 • Padėtis Irane ir Irake po pastarojo meto eskalacijos

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

[2020/2506(RSP)]

11 À • 2018 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos
Sąjungos politikos šioje srityje

Pranešimas: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos
šioje srityje. 2018 m. metinis pranešimas

[2019/2125(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

10 À • Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

Pranešimas: David McAllister (A9-0054/2019)

Pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo. Metinis
pranešimas

[2019/2136(INI)]

Užsienio reikalų komitetas



 
Bendrų diskusijų pabaiga

3 32020 m. sausio 14 d., antradienis

646.106/OJ 646.106/OJ

12 À • Metinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo

Pranešimas: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo. Metinis
pranešimas

[2019/2135(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

33 • Padėtis Libijoje

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

[2019/2984(RSP)]

63 À • Padėtis Venesueloje po neteisėto naujos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko ir
valdybos išrinkimo (parlamentino perversmo)

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

[2020/2507(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį



2020 m. sausio 15 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30     Iškilmingas posėdis

 

12.30 - 14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

4 42020 m. sausio 15 d., trečiadienis

646.106/OJ 646.106/OJ

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

53 À • Europos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities

[2019/2990(RSP)]

51 • Jo Didenybės Jordanijos Hašimitų Karalystės Karaliaus Abdulos II kalba

[2019/2962(RSP)]

70 À - Komitetų narių skaičius

B9-0039/2020

[2020/2512(RSO)]

31 ««« - Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės,
atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje,
nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ES, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės
protokolas dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais

Rekomendacija: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Islandijos bei Norvegijos Karalystės
susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar
Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos ir
Norvegijos Karalystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo projekto

[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

29 ««« - ES ir Kinijos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

Rekomendacija: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos
Vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo Sąjungos vardu projekto

[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

13 À« - Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema, susijusi su specialia mažosioms įmonėms skirta schema

Pranešimas: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Pranešimas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės
mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema, ir
Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos, susijusios su administraciniu bendradarbiavimu ir keitimusi
informacija tinkamo specialios mažosioms įmonėms skirtos schemos taikymo stebėsenos tikslais, projekto

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 -  - 13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



 

15.00 - 23.00     

5 52020 m. sausio 15 d., trečiadienis
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37 À - Europos žaliasis kursas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020,
B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020

[2019/2956(RSP)]

(Diskusijos: 11/12/2019)

65 À - Susitarimo dėl išstojimo iš ES nuostatų dėl piliečių teisių įgyvendinimas ir stebėsena

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0031/2020

[2020/2505(RSP)]

11 À - 2018 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos
politikos šioje srityje

Pranešimas: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

[2019/2125(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

10 À - Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

Pranešimas: David McAllister (A9-0054/2019)

[2019/2136(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

12 À - Metinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo

Pranešimas: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

[2019/2135(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

53 À - Europos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

[2019/2990(RSP)]

58 • Europos istorijos iškraipymas ir Antrojo pasaulinio karo atminimas

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

[2019/3016(RSP)]

41 • Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Vengrijos

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2986(RSP)]

69 • Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Lenkijos

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2510(RSP)]



6 62020 m. sausio 15 d., trečiadienis

646.106/OJ 646.106/OJ

40 À • Bylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES
lėšomis ir galimo interesų konflikto, atnaujinimas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2019/2987(RSP)]

Balsavimas bus surengtas vasario mėnesį

14 À • 15-oji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija (COP 15) Kunminge (2020
m.)

Komisijos pareiškimas

[2019/2824(RSP)]

32 À • Europos ombudsmeno 2018 m. veikla

Pranešimas: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2018 m. veiklą

[2019/2134(INI)]

Peticijų komitetas

57 • Bendrųjų komiteto procedūros principų reforma

Komisijos pareiškimas

[2019/2974(RSP)]



2020 m. sausio 16 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

7 72020 m. sausio 16 d., ketvirtadienis

646.106/OJ 646.106/OJ

09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00 - 16.00 Diskusijos

15 À • Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus
darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Komisijai
Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams
santykiams viešajame sektoriuje, prevencija

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundis, ypač saviraiškos laisvė

Bendra rezoliucija B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020,
B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigerija, ypač pastarojo meto teroristiniai išpuoliai

Bendra rezoliucija B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020,
B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

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

63 À - Padėtis Venesueloje po neteisėto naujos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko ir valdybos išrinkimo
(parlamentino perversmo)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020,
B9-0052/2020, B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Lenkijos ir Vengrijos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]



 

15.00 - 16.00     

8 82020 m. sausio 16 d., ketvirtadienis

646.106/OJ 646.106/OJ

14 À - 15-oji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija (COP 15) Kunminge (2020 m.)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Europos ombudsmeno 2018 m. veikla

Pranešimas: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Peticijų komitetas

15 À - Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams
santykiams viešajame sektoriuje, prevencija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • Trimačiu spausdinimu pagaminti neteisėti daiktai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Teisės reikalų komitetas
Komisijai
Trimačiu spausdinimu pagaminti neteisėti daiktai

[2019/2964(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai
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646.106/OJ 646.106/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2020 m. sausio 13 d., pirmadienis

 

17.00 - 23.00

 

 

2020 m. sausio 14 d., antradienis

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 23.00

 

 

2020 m. sausio 15 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.50

 

10 10Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

646.106/OJ 646.106/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :50'

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

Parlamento nariai :150' 30

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

Taryba (kartu su atsakymais) :25'

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

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

Parlamento nariai :120'

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

Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis
įgaliotinis (kartu su atsakymais)

:45'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Pranešėjai (3 x 6') :18'

Nuomonės referentas :1'

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

Parlamento nariai :255'

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 26', ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Taryba (kartu su atsakymais) :5'

Komisija (kartu su atsakymais) :5'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Parlamento nariai :105' 30

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 8' 30



15.00 - 23.00

 

 

2020 m. sausio 16 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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646.106/OJ 646.106/OJ

Taryba (kartu su atsakymais) :35'

Komisija (kartu su atsakymais) :60'

Ombudsmenas :10'

Pranešėjas :6'

Diskusijų aktualia tema pranešėjas :4'

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

Parlamento nariai :227' 30

PPE : 49', S&D : 42', Renew : 30' 30, Verts/ALE : 24', ID : 23' 30, ECR : 21', GUE/NGL : 17', NI : 20' 30

Autorius (komitetas) :5'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

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

Procedūra „prašau žodžio“ (144 straipsnis) (2 x 2') :4'

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) :5'

Autorius (komitetas) :5'

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

 
 

2020 m. sausio 13 d., pirmadienis

 

 

2020 m. sausio 14 d., antradienis
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47 À • Bendro naudojimo kroviklis judriojo radijo ryšio įrenginiams - Komisijos pareiškimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai

35 À • Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 22 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

sausio 27 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 27 d., pirmadienis, 14.00 val.

65 À • Susitarimo dėl išstojimo iš ES nuostatų dėl piliečių teisių įgyvendinimas ir stebėsena - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos sausio 9 d., ketvirtadienis, 16.00 val.

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos sausio 13 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 14 d., antradienis, 16.00 val.

11 À • 2018 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos
šioje srityje  - Pranešimas: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Pakeitimai sausio 8 d., trečiadienis, 13.00 val.

10 À • Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo  - Pranešimas: David
McAllister (A9-0054/2019)

- Pakeitimai sausio 8 d., trečiadienis, 13.00 val.

12 À • Metinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo  - Pranešimas: Arnaud
Danjean (A9-0052/2019)

- Pakeitimai sausio 8 d., trečiadienis, 13.00 val.

63 À • Padėtis Venesueloje po neteisėto naujos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko ir valdybos išrinkimo
(parlamentino perversmo) - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 13 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

sausio 14 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 14 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 15 d., trečiadienis, 16.00 val.



2020 m. sausio 15 d., trečiadienis

 

 

2020 m. sausio 16 d., ketvirtadienis
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53 À • Europos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 9 d., ketvirtadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

sausio 13 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 13 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 14 d., antradienis, 16.00 val.

70 À • Komitetų narių skaičius

- Pasiūlymas dėl sprendimo sausio 9 d., ketvirtadienis, 16.00 val.

- Pakeitimai sausio 13 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 14 d., antradienis, 16.00 val.

13 À • Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema, susijusi su specialia mažosioms įmonėms skirta schema  -
Pranešimas: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

- Pateikimo terminai, kurie turi būti nustatyti gruodžio 31 d., penktadienis, 12.00

37 À • Europos žaliasis kursas  - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 10 d., penktadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

sausio 14 d., antradienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 14 d., antradienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 14 d., antradienis, 19.00 val.

40 À • Bylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo
interesų konflikto, atnaujinimas - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų vasario 5 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

vasario 10 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai vasario 10 d., pirmadienis, 20.00 val.

14 À • 15-oji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija (COP 15) Kunminge (2020 m.) - Komisijos
pareiškimas

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos sausio 9 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos sausio 13 d., pirmadienis, 19.00 val.

32 À • Europos ombudsmeno 2018 m. veikla  - Pranešimas: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- Pakeitimai sausio 8 d., trečiadienis, 13.00 val.

15 À • Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams
santykiams viešajame sektoriuje, prevencija - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000048/2019 -
B9-0001/20)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 13 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

sausio 14 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 14 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu sausio 15 d., trečiadienis, 16.00 val.



Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
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60 À • Burundis, ypač saviraiškos laisvė

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) sausio 13 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

sausio 15 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

sausio 15 d., trečiadienis, 14.00 val.

62 À • Nigerija, ypač pastarojo meto teroristiniai išpuoliai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) sausio 13 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

sausio 15 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

sausio 15 d., trečiadienis, 14.00 val.

71 À • Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Lenkijos ir Vengrijos - Pasiūlymas dėl
rezoliucijos

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos sausio 13 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos sausio 14 d., antradienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti antradienį sausio 10 d., penktadienis, 12.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį sausio 13 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį sausio 14 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)

sausio 15 d., trečiadienis, 19.00 val.


	2020 m. sausio 13 d., pirmadienis
	17.00 - 23.00     
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