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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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2020 m. birželio 17 d., trečiadienis 1

15.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

15.15 - 18.00 Diskusijos 1

Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 1

Bendros diskusijos - Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui ir rekomendacijos dėl derybų dėl
naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste 1

Pasirengimas 2020 m. birželio 19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui - Tarybos ir Komisijos
pareiškimai 1

Rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos
Karalyste  - Pranešimas: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020) 1

16.30 - 17.45 Pirmasis balsavimas 2

Pranešimai dėl imuniteto 2

Prašymas atšaukti Gunnaro Becko (Gunnar Beck) imunitetą  - Pranešimas: Andrzej Halicki (A9-0036/2020) 2

Prašymas atšaukti Guy Verhofstadto (Guy Verhofstadt) imunitetą  - Pranešimas: Marie Toussaint
(A9-0037/2020) 2

Procedūrinis pasiūlymas – DTT 200 straipsnio 4 dalis 2

*** Andor Deli (TRAN A9-0085/2020) - ES ir Izraelio Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių
aviacijos susitarimo sudarymas 2

Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 2

Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl COVID-19
pandemijos 2

Išimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dalinis
pakeitimas) 2

Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo
etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį 2

Balsavimas dėl pakeitimų 2

PIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020) - Rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su
Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste 2

ES strategija dėl negalios po 2020 m. - Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai 2

19.00 - 21.00 Diskusijos 3

Konferencija dėl Europos ateities - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

Europos strateginių sektorių apsauga nuo to, kad po COVID-19 pandemijos jų neužvaldytų užsienio
subjektai - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau - Komisijos pareiškimas 3

20.15  Rezultatų paskelbimas 3

20.30 - 21.45 Antrasis balsavimas 3

Vienas balsavimas 3

Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas
(2019–2024 m.)  - Rekomendacija: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020) 3

Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas
(2019–2024 m.) (rezoliucija)  - Pranešimas: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020) 3

ES ir Bisau Gvinėjos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas (2019–2024
m.)  - Rekomendacija: João Ferreira (A9-0012/2020) 3

ES ir Bisau Gvinėjos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas (2019–2024
m.) (Rezoliucija)  - Pranešimas: João Ferreira (A9-0013/2020) 4
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Europos bendrijos ir San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas  -
Rekomendacija: Nuno Melo (A9-0001/2020) 4

ES ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Šveicarijos pakeistų PPO nuolaidų (GATT XXVIII
straipsnis), taikomų neapdorotai mėsai su prieskoniais  - Rekomendacija: Jörgen Warborn (A9-0092/2020) 4

Prašymas skirti lėšų mialginio encefalomielito biomedicininiams moksliniams tyrimams - Pasiūlymas dėl
rezoliucijos 4

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Komisijos iniciatyva teikiama
techninė pagalba  - Pranešimas: Victor Negrescu (A9-0109/2020) 4

Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Portugalijai, Ispanijai,
Italijai ir Austrijai  - Pranešimas: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020) 4

Taisomojo biudžeto Nr. 3/2020 projektas. 2019 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą  -
Pranešimas: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020) 5

Taisomojo biudžeto Nr. 4/2020 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo
fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Portugalijai, Ispanijai, Italijai ir Austrijai  - Pranešimas:
Monika Hohlmeier (A9-0106/2020) 5

ES ir Moldovos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymas  - Rekomendacija: Roberts Zīle
(A9-0084/2020) 5

Dalinis ES ir Moldovos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo keitimas (Kroatijos įstojimas)  -
Rekomendacija: Roberts Zīle (A9-0083/2020) 5

ES ir Maroko Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo dėl oro susisiekimo keitimas (Bulgarijos ir
Rumunijos įstojimas)  - Rekomendacija: Sven Schulze (A9-0005/2020) 5

ES ir Jordanijos Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių aviacijos susitarimo sudarymas  - Rekomendacija:
Andris Ameriks (A9-0086/2020) 5

ES ir Kinijos susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos sudarymas  - Rekomendacija: Tomasz Piotr Poręba
(A9-0087/2020) 6

ES ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymas  - Rekomendacija: Andris Ameriks
(A9-0082/2020) 6

ES ir Izraelio Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimo sudarymas  -
Rekomendacija: Andor Deli (A9-0085/2020) 6

Balsavimas dėl pakeitimų 6

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai – Konferencija dėl Europos ateities 6

Specialiojo komiteto užsienio kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant
dezinformaciją, klausimais sudarymas, ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas 6

Specialiojo komiteto dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais sudarymas ir jo įgaliojimų, narių
skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas 6

Dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr.
575/2013 ir (ES) 2019/876  - Pranešimas: Jonás Fernández (A9-0113/2020) 6

2020 m. birželio 18 d., ketvirtadienis 7

09.00  Rezultatų paskelbimas 7

09.15 - 11.30 Diskusijos 7

Bendros diskusijos - Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio
reikalams ir saugumo politikai pareiškimai 7

COVID-19 krizės padariniai užsienio politikai - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir
saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 7

Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti
Honkongo aukšto lygio autonomiją - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 7

ES atsakas į Vakarų Kranto aneksiją, kurią gali įvykdyti Izrealis - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 7

Kova su dezinformacijos kampanijomis COVID-19 krizės metu ir poveikis saviraiškos laisvei - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 7

Bendros diskusijos - Trumpas žemiau pateikiamų pranešimų pristatymas: 8

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio
reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo
lygio susitikimui  - Pranešimas: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020) 8



Turinys

653.260/OJ 653.260/OJ

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir
Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020
m. aukščiausiojo lygio susitikimo  - Pranešimas: Tonino Picula (A9-0091/2020) 8

10.30 - 11.45 Pirmasis balsavimas 8

Galutinis balsavimas 8

Rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos
Karalyste  - Pranešimas: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020) 8

Konferencija dėl Europos ateities - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 8

Balsavimas dėl pakeitimų 8

Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita  - Pranešimas: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020) 8

14.15  Rezultatų paskelbimas 9

14.30 - 15.45 Antrasis balsavimas 9

Balsavimas dėl pakeitimų 9

Bankų sąjunga - 2019 m. metinė ataskaita 9

2021 m. biudžeto sudarymo bendrosios gairės, III skirsnis – Komisija 9

14.30 - 16.30 Diskusijos 9

Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000037/2020 -
B9-0010/20)  (O-000038/2020 - B9-0011/20) 9

Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 9

18.15  Rezultatų paskelbimas 9

18.30 - 19.45 Trečiasis balsavimas 9

Galutinis balsavimas 9

ES strategija dėl negalios po 2020 m. - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 9

Dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr.
575/2013 ir (ES) 2019/876  - Pranešimas: Jonás Fernández (A9-0113/2020) 10

Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita  - Pranešimas: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020) 10

Pakomitečio mokesčių klausimais įsteigimas 10

Specialiojo kovos su vėžiu komiteto sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko
nustatymas 10

Specialiojo komiteto užsienio kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant
dezinformaciją, klausimais sudarymas, ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas 10

Specialiojo komiteto dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais sudarymas ir jo įgaliojimų, narių
skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas 10

Balsavimas dėl pakeitimų 10

 Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai - Čekijos Respublikos ministro pirmininko netinkamo ES fondų
panaudojimo ir galimo interesų konflikto tyrimo atnaujinimas 10

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos
vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m.
aukščiausiojo lygio susitikimo  - Pranešimas: Tonino Picula (A9-0091/2020) 10

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai - Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau 10

22.15  Rezultatų paskelbimas 11

2020 m. birželio 19 d., penktadienis 12
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09.00 - 10.15 Pirmasis balsavimas 12

Galutinis balsavimas 12

Tyrimo komiteto, kuris ištirtų tariamus pažeidimus ir netinkamo administravimo atvejus taikant Sąjungos
teisę, susijusią su gyvūnų apsauga juos vežant Sąjungoje ir už jos ribų, sudarymas ir jo įgaliojimų, narių
skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas 12

Balsavimas dėl pakeitimų 12

Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl COVID-19
pandemijos  - Pranešimas: 12

Išimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (dalinis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013
keitimas)  - Pranešimas: Norbert Lins 12

Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo
etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį  - Pranešimas: Loránt Vincze 12

Pirmas pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimų paketas - Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties 12

09.15 - 11.00 Diskusijos 13

Žemės grobimas ir miškų naikinimas Amazonėje - Komisijos pareiškimas 13

13.30  Rezultatų paskelbimas 13

13.45 - 15.00 Antrasis balsavimas 13

Balsavimas dėl pakeitimų 13

Antras pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimų paketas - Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirites 13

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai - Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio
saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją 13

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos
vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m.
birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui 13

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai - Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio 13

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai - Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga
COVID-19 krizės laikotarpiu 13

17.30  Rezultatų paskelbimas 13

17.45 - 19.00 Trečiasis balsavimas 13

Galutinis balsavimas 13

Bylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo interesų
konflikto, atnaujinimas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 13

Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita  - Pranešimas: Pedro Marques (A9-0026/2020) 13

2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis  - Pranešimas: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020) 14

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio
reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio
susitikimui  - Pranešimas: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020) 14

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos
vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m.
aukščiausiojo lygio susitikimo  - Pranešimas: Tonino Picula (A9-0091/2020) 14

Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl COVID-19
pandemijos  - Pranešimas: 14

Išimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (dalinis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013
keitimas)  - Pranešimas: Norbert Lins 14

Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo
etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį  - Pranešimas: Loránt Vincze 14

Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 15

Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti
Honkongo aukšto lygio autonomiją - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 15

Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 15
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Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu - Pasiūlymai
dėl rezoliucijų 15

21.30  Rezultatų paskelbimas 15

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 17

Pateikimo terminai 19



2020 m. birželio 17 d., trečiadienis

 

 

15.00 

 

15.15 - 18.00     Diskusijos

 
Bendros diskusijos - Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui ir

rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos

ir Šiaurės Airijos Karalyste

 
Bendrų diskusijų pabaiga

1 12020 m. birželio 17 d., trečiadienis
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15.00 Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

15.15 - 18.00 Diskusijos

16.30 - 17.45 Pirmasis balsavimas

19.00 - 21.00 Diskusijos

20.15 Rezultatų paskelbimas

20.30 - 21.45 Antrasis balsavimas

51 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

90 À • Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2685(RSP)]

13 • Pasirengimas 2020 m. birželio 19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2656(RSP)]

17 À • Rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

Pranešimas: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos dėl derybų dėl naujos
partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

[2020/2023(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Tarptautinės prekybos komitetas



16.30 - 17.45     Pirmasis balsavimas

2 22020 m. birželio 17 d., trečiadienis
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56 • Pranešimai dėl imuniteto

18 - Prašymas atšaukti Gunnaro Becko (Gunnar Beck) imunitetą

Pranešimas: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Gunnaro Becko (Gunnar Beck) imunitetą

[2019/2154(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

15 - Prašymas atšaukti Guy Verhofstadto (Guy Verhofstadt) imunitetą

Pranešimas: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Guy Verhofstadto (Guy Verhofstadt) imunitetą

[2019/2149(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

93 • Procedūrinis pasiūlymas – DTT 200 straipsnio 4 dalis

96 • *** Andor Deli (TRAN A9-0085/2020) - ES ir Izraelio Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių
aviacijos susitarimo sudarymas

57 • Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

107 À • Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl
COVID-19 pandemijos

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

108 À • Išimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (Reglamento (ES) Nr. 1305/2013
dalinis pakeitimas)

Pranešimas: Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

109 À • Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir
nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

59 • Balsavimas dėl pakeitimų

69 À • PIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020) - Rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės
su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

7 À - ES strategija dėl negalios po 2020 m.

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai

B9-0123/2020

[2019/2975(RSP)]

(Diskusijos: 17/12/2019)



19.00 - 21.00     Diskusijos

 

20.15      Rezultatų paskelbimas

 

20.30 - 21.45     Antrasis balsavimas

3 32020 m. birželio 17 d., trečiadienis

653.260/OJ 653.260/OJ

10 À • Konferencija dėl Europos ateities

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2657(RSP)]

2 • Europos strateginių sektorių apsauga nuo to, kad po COVID-19 pandemijos jų
neužvaldytų užsienio subjektai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2663(RSP)]

4 À • Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau

Komisijos pareiškimas

[2020/2649(RSP)]

116 • Vienas balsavimas

21 ««« - Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo
protokolas (2019–2024 m.)

Rekomendacija: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos
žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo projekto

[08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

22 - Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo
protokolas (2019–2024 m.) (rezoliucija)

Pranešimas: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir
Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.)
sudarymo projekto

[2019/0078M(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

23 ««« - ES ir Bisau Gvinėjos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas
(2019–2024 m.)

Rekomendacija: João Ferreira (A9-0012/2020)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės
sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo projekto

[08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE)]

Žuvininkystės komitetas
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25 - ES ir Bisau Gvinėjos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas
(2019–2024 m.) (Rezoliucija)

Pranešimas: João Ferreira (A9-0013/2020)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir
Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo
(2019–2024 m.) sudarymo projekto

[2019/0090M(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

20 ««« - Europos bendrijos ir San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo
protokolas

Rekomendacija: Nuno Melo (A9-0001/2020)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos
bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo projekto

[12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

34 ««« - ES ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Šveicarijos pakeistų PPO nuolaidų (GATT XXVIII
straipsnis), taikomų neapdorotai mėsai su prieskoniais

Rekomendacija: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo
pasikeičiant laiškais sudarymo, atsižvelgiant į derybas pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį dėl
Šveicarijos pakeistų PPO nuolaidų, taikomų papildomai neapdorotai mėsai su prieskoniais, projekto

[12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

8 - Prašymas skirti lėšų mialginio encefalomielito biomedicininiams moksliniams tyrimams

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0186/2020

[2020/2580(RSP)]

Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnis

32 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Komisijos iniciatyva
teikiama techninė pagalba

Pranešimas: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2020/000 TA 2020 – Komisijos iniciatyva teikiama
techninė pagalba)

[COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)]

Biudžeto komitetas

31 - Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Portugalijai,
Ispanijai, Italijai ir Austrijai

Pranešimas: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

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

[COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)]

Biudžeto komitetas
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36 - Taisomojo biudžeto Nr. 3/2020 projektas. 2019 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr.
3/2020 projekto dėl 2019 finansinių metų pertekliaus įrašymo į biudžetą

[07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)]

Biudžeto komitetas

35 - Taisomojo biudžeto Nr. 4/2020 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos
solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Portugalijai, Ispanijai, Italijai ir
Austrijai

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr.
4/2020 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo
siekiant suteikti pagalbą Portugalijai, Ispanijai, Italijai ir Austrijai

[08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)]

Biudžeto komitetas

26 ««« - ES ir Moldovos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymas

Rekomendacija: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos
Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

[13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

41 ««« - Dalinis ES ir Moldovos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo keitimas (Kroatijos įstojimas)

Rekomendacija: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą
į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos
bendrosios aviacijos erdvės susitarimas, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto

[07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

24 ««« - ES ir Maroko Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo dėl oro susisiekimo keitimas (Bulgarijos
ir Rumunijos įstojimas)

Rekomendacija: Sven Schulze (A9-0005/2020)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, iš dalies keičiančio Europos bendrijos bei jos
valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimą dėl oro susisiekimo,
siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, projekto

[COM(2007)0495 - C6-0330/2007 -  - 06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

43 ««« - ES ir Jordanijos Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių aviacijos susitarimo sudarymas

Rekomendacija: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

Rekomendacija dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir
Viduržemio jūros regiono šalių aviacijos susitarimo sudarymo

[09189/2011 - C7-0122/2011 -  - 14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

(Balsavimas: 15/11/2011)



6 62020 m. birželio 17 d., trečiadienis

653.260/OJ 653.260/OJ

14 ««« - ES ir Kinijos susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos sudarymas

Rekomendacija: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės
susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos sudarymo projekto

[14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

30 ««« - ES ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymas

Rekomendacija: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių
vyriausybių atstovų sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos
erdvės susitarimo sudarymo

[09185/2011 - C7-0124/2011 -  - 09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

(Balsavimas: 15/11/2011)

48 ««« - ES ir Izraelio Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimo sudarymas

Rekomendacija: Andor Deli (A9-0085/2020)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės
Vyriausybės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu
projekto

[13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

Jei procedūrinis pasiūlymas atmetamas

94 • Balsavimas dėl pakeitimų

60 • Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai – Konferencija dėl Europos ateities

86 À - Specialiojo komiteto užsienio kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant
dezinformaciją, klausimais sudarymas, ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas

B9-0190/2020

[2020/2683(RSO)]

Pasiūlymas dėl sprendimo pagal Darbo tvarkos taisyklių (DTT) 207 straipsnį

85 À - Specialiojo komiteto dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais sudarymas ir jo
įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas

B9-0189/2020

[2020/2684(RSO)]

Pasiūlymas dėl sprendimo pagal Darbo tvarkos taisyklių (DTT) 207 straipsnį

42 À«««I - Dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES)
Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876

Pranešimas: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



2020 m. birželio 18 d., ketvirtadienis

 

 

09.00      Rezultatų paskelbimas

 

09.15 - 11.30     Diskusijos
 

Bendros diskusijos - Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo

įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimai 

7 72020 m. birželio 18 d., ketvirtadienis

653.260/OJ 653.260/OJ

09.00 Rezultatų paskelbimas

09.15 - 11.30 Diskusijos

10.30 - 11.45 Pirmasis balsavimas

14.15 Rezultatų paskelbimas

14.30 - 15.45 Antrasis balsavimas

14.30 - 16.30 Diskusijos

18.15 Rezultatų paskelbimas

18.30 - 19.45 Trečiasis balsavimas

22.15 Rezultatų paskelbimas

11 • COVID-19 krizės padariniai užsienio politikai

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

[2020/2646(RSP)]

5 À • Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo
įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją

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

[2020/2665(RSP)]

98 • ES atsakas į Vakarų Kranto aneksiją, kurią gali įvykdyti Izrealis

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

[2020/2687(RSP)]

9 • Kova su dezinformacijos kampanijomis COVID-19 krizės metu ir poveikis
saviraiškos laisvei

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2635(RSP)]



Bendros diskusijos - Trumpas žemiau pateikiamų pranešimų pristatymas:

 

10.30 - 11.45     Pirmasis balsavimas
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40 À • Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos
vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų
partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui

Pranešimas: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir
saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn.
aukščiausiojo lygio susitikimui

[2019/2209(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

19 À • Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio
reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo
lygio susitikimo

Pranešimas: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir
saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo

[2019/2210(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

63 • Galutinis balsavimas

17 À - Rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės
Airijos Karalyste

Pranešimas: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

[2020/2023(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Tarptautinės prekybos komitetas

10 À - Konferencija dėl Europos ateities

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0170/2020, B9-0179/2020

[2020/2657(RSP)]

65 • Balsavimas dėl pakeitimų

45 À - Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita

Pranešimas: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

[2019/2131(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



14.15      Rezultatų paskelbimas

 

14.30 - 15.45     Antrasis balsavimas

 

14.30 - 16.30     Diskusijos

 

18.15      Rezultatų paskelbimas

 

18.30 - 19.45     Trečiasis balsavimas
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66 • Balsavimas dėl pakeitimų

121 • Bankų sąjunga - 2019 m. metinė ataskaita

Prenešimas: Pedro Marques (A9-0026/2020)
Pranešimas dėl bankų sąjungos - 2019 m. metinė ataskaita
[2019/2130(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

123 • 2021 m. biudžeto sudarymo bendrosios gairės, III skirsnis – Komisija

Pranešimas: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Pranešimas dėl 2021 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija
[2019/2213(BUD)]
Biudžeto komitetas

6 À • Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Juan Fernando López Aguilar (O-000037/2020 - B9-0010/20)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Tarybai
Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio

Juan Fernando López Aguilar (O-000038/2020 - B9-0011/20)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio

[2020/2640(RSP)]

3 À • Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės
laikotarpiu

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2664(RSP)]

84 • Galutinis balsavimas

7 À • ES strategija dėl negalios po 2020 m.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

[2019/2975(RSP)]
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42 À«««I • Dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami
reglamentai (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876

Pranešimas: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl
patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai
(ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876

[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

45 À • Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita

Pranešimas: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

Pranešimas „Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita“

[2019/2131(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

88 À • Pakomitečio mokesčių klausimais įsteigimas

[2020/2681(RSO)]

Pasiūlymas dėl sprendimo pagal Darbo tvarkos taisyklių (DTT) 206 ir 212 straipsnius

87 À • Specialiojo kovos su vėžiu komiteto sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir
įgaliojimų laiko nustatymas

[2020/2682(RSO)]

Pasiūlymas dėl sprendimo pagal Darbo tvarkos taisyklių (DTT) 207 straipsnį

86 À • Specialiojo komiteto užsienio kišimosi į visus demokratinius procesus Europos
Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais sudarymas, ir jo įgaliojimų, narių
skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas

[2020/2683(RSO)]

Pasiūlymas dėl sprendimo pagal Darbo tvarkos taisyklių (DTT) 207 straipsnį

85 À • Specialiojo komiteto dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais
sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas

[2020/2684(RSO)]

Pasiūlymas dėl sprendimo pagal Darbo tvarkos taisyklių (DTT) 207 straipsnį

72 • Balsavimas dėl pakeitimų

128 •  Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai - Čekijos Respublikos ministro pirmininko
netinkamo ES fondų panaudojimo ir galimo interesų konflikto tyrimo atnaujinimas

19 À - Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir
Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po
2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo

Pranešimas: Tonino Picula (A9-0091/2020)

[2019/2210(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

118 • Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai - Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau



22.15      Rezultatų paskelbimas
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2020 m. birželio 19 d., penktadienis

 

 

09.00 - 10.15     Pirmasis balsavimas
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09.00 - 10.15 Pirmasis balsavimas

09.15 - 11.00 Diskusijos

13.30 Rezultatų paskelbimas

13.45 - 15.00 Antrasis balsavimas

17.30 Rezultatų paskelbimas

17.45 - 19.00 Trečiasis balsavimas

21.30 Rezultatų paskelbimas

77 • Galutinis balsavimas

103 À • Tyrimo komiteto, kuris ištirtų tariamus pažeidimus ir netinkamo administravimo
atvejus taikant Sąjungos teisę, susijusią su gyvūnų apsauga juos vežant Sąjungoje ir
už jos ribų, sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko
nustatymas

[2020/2690(RSO)]

Pasiūlymas dėl sprendimo pagal Darbo tvarkos taisyklių (DTT) 208 straipsnį

75 • Balsavimas dėl pakeitimų

16 À« - Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl
COVID-19 pandemijos

Pranešimas:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

50 À«««I - Išimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (dalinis Reglamento (ES) Nr.
1305/2013 keitimas)

Pranešimas: Norbert Lins

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

55 À«««I - Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir
nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį

Pranešimas: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Konstitucinių reikalų komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

119 • Pirmas pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimų paketas - Antirasistiniai protestai po
George'o Floydo mirties



09.15 - 11.00     Diskusijos

 

13.30      Rezultatų paskelbimas

 

13.45 - 15.00     Antrasis balsavimas

 

17.30      Rezultatų paskelbimas

 

17.45 - 19.00     Trečiasis balsavimas
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102 • Žemės grobimas ir miškų naikinimas Amazonėje

Komisijos pareiškimas

[2020/2689(RSP)]

113 • Balsavimas dėl pakeitimų

124 • Antras pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimų paketas - Antirasistiniai protestai po George'o Floydo
mirites

125 • Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai - Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos
nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją

126 • Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir
Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės,
rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui

Pranešimas: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
[2019/2209(INI)]
Užsienio reikalų komitetas

110 • Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai - Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio

111 • Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai - Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų
apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu

80 • Galutinis balsavimas

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0192/2020

[2019/2987(RSP)]

(Diskusijos: 15/01/2020)

44 À - Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita

Pranešimas: Pedro Marques (A9-0026/2020)

Pranešimas „Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita“

[2019/2130(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
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33 À - 2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis

Pranešimas: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Pranešimas dėl 2021 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija

[2019/2213(BUD)]

Biudžeto komitetas

40 À - Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio
reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo
lygio susitikimui

Pranešimas: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

[2019/2209(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

19 À - Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir
Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po
2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo

Pranešimas: Tonino Picula (A9-0091/2020)

[2019/2210(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

4 À - Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020,
B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020

[2020/2649(RSP)]

16 À« - Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl
COVID-19 pandemijos

Pranešimas:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

50 À«««I - Išimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (dalinis Reglamento (ES) Nr.
1305/2013 keitimas)

Pranešimas: Norbert Lins

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

55 À«««I - Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir
nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį

Pranešimas: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Konstitucinių reikalų komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)



 

21.30      Rezultatų paskelbimas
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90 À - Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020

[2020/2685(RSP)]

5 À - Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES
ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020,
B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020

[2020/2665(RSP)]

6 À - Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0165/2020

[2020/2640(RSP)]

3 À - Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0172/2020

[2020/2664(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai

16 16

653.260/OJ 653.260/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2020 m. birželio 17 d., trečiadienis

 

15.15 - 18.00

 

19.00 - 21.00

 

 

2020 m. birželio 18 d., ketvirtadienis

 

09.15 - 11.30

 

14.30 - 16.30

 

17 17Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)
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Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Pranešėjas (2 x 6') :12'

Nuomonės referentas (9 x 1') :9'

Parlamento nariai :75'

PPE : 17' 30, S&D : 14' 30, Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, NI : 4' 30

Taryba (kartu su atsakymais) :20'

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Parlamento nariai :44' 30

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

Taryba (kartu su atsakymais) :5'

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

:20'

Komisija (kartu su atsakymais) :5'

Pranešėjai (2 x 2') :4'

Frakcijos :60'

PPE : 13' 30, S&D : 11', Renew : 8', ID : 7', Verts/ALE : 6', ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 4'

Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Autorius (komitetas) :5'

Parlamento nariai :60'

PPE : 13' 30, S&D : 11', Renew : 8', ID : 7', Verts/ALE : 6', ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 4'



2020 m. birželio 19 d., penktadienis

 

09.15 - 11.00
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Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Parlamento nariai :75'

PPE : 17' 30, S&D : 14' 30, Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, NI : 4' 30



Pateikimo terminai

 
 

2020 m. birželio 17 d., trečiadienis

 

19 19Pateikimo terminai
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90 À • Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 16 d., antradienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 17 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 17 d., trečiadienis, 17.00 val.

17 À • Rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos
Karalyste  - Pranešimas: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

- Pakeitimai birželio 16 d., antradienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 16 d., antradienis, 19.00 val.

107 À • Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl COVID-19
pandemijos

- Pakeitimai birželio 17 d., trečiadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 18 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

108 À • Išimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (Reglamento (ES) Nr. 1305/2013
dalinis pakeitimas)

- Pakeitimai birželio 17 d., trečiadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 18 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

109 À • Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir
nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį

- Pakeitimai birželio 17 d., trečiadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 18 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

69 À • PIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020) - Rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su
Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

- Pakeitimai birželio 16 d., antradienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 16 d., antradienis, 19.00 val.

10 À • Konferencija dėl Europos ateities - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 15 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 16 d., antradienis, 16.00 val.

4 À • Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 15 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 16 d., antradienis, 16.00 val.



2020 m. birželio 18 d., ketvirtadienis
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5 À • Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti
Honkongo aukšto lygio autonomiją - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 15 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 16 d., antradienis, 16.00 val.

40 À • Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio
reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio
susitikimui  - Pranešimas: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

- Pakeitimai birželio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

19 À • Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir
Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020
m. aukščiausiojo lygio susitikimo  - Pranešimas: Tonino Picula (A9-0091/2020)

- Pakeitimai birželio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

6 À • Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000037/2020 -
B9-0010/20)  (O-000038/2020 - B9-0011/20)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 15 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 16 d., antradienis, 16.00 val.

3 À • Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu -
Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 15 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 16 d., antradienis, 16.00 val.

7 À • ES strategija dėl negalios po 2020 m. - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 15 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 16 d., antradienis, 16.00 val.

42 À • Dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr.
575/2013 ir (ES) 2019/876  - Pranešimas: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

- Pakeitimai; atmetimas birželio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

45 À • Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita  - Pranešimas: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

- Pakeitimai birželio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.



 

2020 m. birželio 19 d., penktadienis
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88 À • Pakomitečio mokesčių klausimais įsteigimas

- Pakeitimai birželio 15 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

87 À • Specialiojo kovos su vėžiu komiteto sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko
nustatymas

- Pakeitimai birželio 15 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

86 À • Specialiojo komiteto užsienio kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant
dezinformaciją, klausimais sudarymas, ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas

- Pakeitimai birželio 15 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

85 À • Specialiojo komiteto dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais sudarymas ir jo įgaliojimų,
narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas

- Pakeitimai birželio 15 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

103 À • Tyrimo komiteto, kuris ištirtų tariamus pažeidimus ir netinkamo administravimo atvejus taikant
Sąjungos teisę, susijusią su gyvūnų apsauga juos vežant Sąjungoje ir už jos ribų, sudarymas ir jo
įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas

- Pakeitimai birželio 15 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

16 À • Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl COVID-19
pandemijos  - Pranešimas:

- Pakeitimai birželio 17 d., trečiadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 18 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

50 À • Išimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (dalinis Reglamento (ES) Nr.
1305/2013 keitimas)  - Pranešimas: Norbert Lins

- Pakeitimai; atmetimas birželio 17 d., trečiadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 18 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

55 À • Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir
nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį  - Pranešimas: Loránt Vincze

- Pakeitimai birželio 17 d., trečiadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 18 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

89 À • Bylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo
interesų konflikto, atnaujinimas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 15 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 16 d., antradienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 16 d., antradienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 16 d., antradienis, 19.00 val.

44 À • Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita  - Pranešimas: Pedro Marques (A9-0026/2020)

- Pakeitimai birželio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.
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33 À • 2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis  - Pranešimas: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

- Pakeitimai birželio 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 15 d., pirmadienis, 19.00 val.

16 À • Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl COVID-19
pandemijos  - Pranešimas:

- Pakeitimai birželio 17 d., trečiadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 18 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

50 À • Išimtinė laikina EŽŪFKP parama reaguojant į COVID-19 protrūkį (dalinis Reglamento (ES) Nr.
1305/2013 keitimas)  - Pranešimas: Norbert Lins

- Pakeitimai; atmetimas birželio 17 d., trečiadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 18 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

55 À • Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir
nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį  - Pranešimas: Loránt Vincze

- Pakeitimai birželio 17 d., trečiadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 18 d., ketvirtadienis, 12.00 val.
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