
08/07/20 654.272/OJ

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS

2019 2024

Sesijos dokumentas
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2020 m. liepos 8–10 d.
Briuselis



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

654.272/OJ 654.272/OJ

2020 m. liepos 8 d., trečiadienis 1

14.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

14.15 - 17.45 Diskusijos 1

Pirmininkausiančios Vokietijos veiklos programos pristatymas - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 1

Bendros diskusijos - 2020 m. birželio 19 d. ir liepos 17-18 d.  Europos Vadovų Tarybos susitikimai 1

2020 m. birželio 19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados - Europos Vadovų Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 1

Pasirengimas liepos 17-18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui - Europos Vadovų Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 1

16.30 - 17.45 1

Pirmasis balsavimas 1

Slaptas balsavimas 1

Helgos Berger skyrimas Audito Rūmų nare   - Pranešimas: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020) 1

Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas  - Pranešimas: Irene Tinagli
(A9-0132/2020) 2

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

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (iš dalies keičiamas Reglamentas (ES)
2016/1628)

2

***I (ENVI) Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti
ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas 2

Vienas balsavimas 2

Dalinis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 keitimas dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai
lėšų  - Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0111/2020) 2

Reglamento (ES) 2017/2454 taikymo datų keitimas dėl COVID-19 krizės protrūkio  - Pranešimas: Luděk
Niedermayer (A9-0123/2020) 2

Tarptautinis ir vidaus tėvų vykdomas vaikų iš ES grobimas Japonijoje - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 2

Protinę negalią turinčių asmenų teisės COVID-19 krizės metu - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 2

Balsavimas dėl procedūrinių pasiūlymų (Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnio 1 dalis) 2

Konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir vykdymo užtikrinimo reikalavimai 3

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos
nustatymas tachografais 3

Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių 3

Balsavimas dėl pakeitimų 3

Dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 perkėlimo į
nacionalinę teisę ir taikymo datos 3

2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos 3

2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės 3

19.00 - 21.00 Diskusijos 3

Visapusiška Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika: Komisijos veiksmų planas ir
kiti pastarojo meto pokyčiai - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19 - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3



Turinys

654.272/OJ 654.272/OJ

20.00 4

Rezultatų paskelbimas 4

20.30 - 21.45 4

Antrasis balsavimas 4

Balsavimas dėl pakeitimų 4

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės  -
Rekomendacija antrajam svarstymui: Kateřina Konečná (A9-0114/2020) 4

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos
nustatymas tachografais  - Rekomendacija antrajam svarstymui: Henna Virkkunen (A9-0115/2020) 4

Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių  - Rekomendacija antrajam svarstymui: Ismail Ertug
(A9-0116/2020) 4

2018 m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu 4

2020 m. liepos 9 d., ketvirtadienis 5

09.00 5

Rezultatų paskelbimas 5

09.15 - 10.30 5

Pirmasis balsavimas 5

Balsavimas dėl pakeitimų 5

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai. Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos bei pabėgėlių krizė 5

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai. Visapusiškos Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų
finansavimu politika. Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai 5

09.15 - 11.30 Diskusijos 5

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo
politikai pareiškimai 5

2019 m. metinė žmogaus teisių ataskaita 5

Stabilumas ir saugumas rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje ir neigiamas Turkijos vaidmuo 5

Padėtis Baltarusijoje 5

14.15 6

Rezultatų paskelbimas 6

14.30 - 15.45 6

Antrasis balsavimas 6

Balsavimas dėl pakeitimų 6

Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo
etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį  - Pranešimas: Loránt Vincze 6

Valstybių narių užimtumo politikos gairės 6

2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Tolesnis paramos pabėgėliams ir
priimančiosioms bendruomenėms teikimas reaguojant į Sirijos krizės padarinius Jordanijoje, Libane ir
Turkijoje 6

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai. ES visuomenės sveiktos strategija po COVID-19 pandemijos 6

14.30 - 16.30 Diskusijos 6

Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000044/2020 -
B9-0013/20) 6

Romų įtraukties proceso skatinimas Europoje per ateinantį dešimtmetį - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 6

Derybų Taryboje dėl Reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo
taikymo valstybėse narėse trūkumų dabartinė padėtis - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 7



Turinys

654.272/OJ 654.272/OJ

18.15 7

Rezultatų paskelbimas 7

18.30 - 19.45 7

Trečiasis balsavimas 7

Galutinis balsavimas 7

Direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datų keitimas dėl
COVID-19 krizės protrūkio  - Pranešimas: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020) 7

2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos  - Pranešimas: David Cormand
(A9-0081/2020) 7

2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės  - Pranešimas: Bas
Eickhout (A9-0118/2020) 7

2018 m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“  -
Pranešimas: Joachim Kuhs (A9-0103/2020) 7

Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizė  - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 7

Balsavimas dėl pakeitimų 7

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: Veikliosios medžiagos, įskaitant
flumioksaziną 8

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai. Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra 8

Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl keitimosi asmens duomenimis,
siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, sudarymas 8

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai. Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti 8

2020 m. liepos 10 d., penktadienis 9

09.00 9

Rezultatų paskelbimas 9

09.15 - 11.00 Diskusijos 9

Srebrenicos 25-ųjų metinių paminėjimas - Komisijos pareiškimas 9

Europos kultūros gaivinimas - Komisijos pareiškimas 9

Sanglaudos politikos vaidmuo kovojant su COVID-19 socialiniais ir ekonominiais padariniais - Klausimas, į
kurį atsakoma žodžiu (O-000035/2020 - B9-0012/20) 9

09.45 - 11.00 9

Pirmasis balsavimas 9

Galutinis balsavimas 9

Valstybių narių užimtumo politikos gairės  - Pranešimas: José Gusmão (A9-0124/2020) 9

2020 metų bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas „Tolesnė parama pabėgėliams ir
priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į krizę Sirijoje“  - Pranešimas:
Monika Hohlmeier (A9-0127/2020) 10

Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2020 m. siekiant toliau teikti humanitarinę paramą
pabėgėliams Turkijoje  - Pranešimas: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020) 10

Prieštaravimas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis: tam tikrai būdai naudoti
chromo trioksidą 10

Prieštaravimas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis: veikliosios medžiagos,
įskaitant flumioksaziną 10

Visapusiška Europos politika energijos kaupimo klausimu  - Pranešimas: Claudia Gamon (A9-0130/2020) 10

Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 10

Balsavimas dėl pakeitimų 10

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio( iš dalies keičiamas Reglamentas (ES)
2016/1628) 10

***I (ENVI) Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti
ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas 10



Turinys

654.272/OJ 654.272/OJ

13.30 11

Rezultatų paskelbimas 11

14.15 - 15.30 11

Antrasis balsavimas 11

Galutinis balsavimas 11

Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl keitimosi asmens duomenimis,
siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu sudarymas  - Pranešimas: Annalisa Tardino
(A9-0131/2020) 11

Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 11

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis
pakeitimas)  - Pranešimas: 11

Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti
koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas  - Pranešimas: 11

Visapusiška Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika: Komisijos veiksmų planas ir
kiti pastarojo meto pokyčiai - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 11

ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19 - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 11

18.00 12

Rezultatų paskelbimas 12

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 14

Pateikimo terminai 16



2020 m. liepos 8 d., trečiadienis

 

 

14.00 

 

14.15 - 17.45     Diskusijos

 
Bendros diskusijos - 2020 m. birželio 19 d. ir liepos 17-18 d.  Europos Vadovų

Tarybos susitikimai

 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

16.30 - 17.45

1 12020 m. liepos 8 d., trečiadienis

654.272/OJ 654.272/OJ

14.00 Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

14.15 - 17.45 Diskusijos

16.30 - 17.45 Pirmasis balsavimas

19.00 - 21.00 Diskusijos

20.00 Rezultatų paskelbimas

20.30 - 21.45 Antrasis balsavimas

85 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

15 • Pirmininkausiančios Vokietijos veiklos programos pristatymas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2667(RSP)]

17 • 2020 m. birželio 19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2669(RSP)]

90 • Pasirengimas liepos 17-18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2704(RSP)]

124 • Pirmasis balsavimas

54 • Slaptas balsavimas

4 - Helgos Berger skyrimas Audito Rūmų nare

Pranešimas: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Helgą Berger Audito Rūmų nare

[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]

Biudžeto kontrolės komitetas



2 22020 m. liepos 8 d., trečiadienis

654.272/OJ 654.272/OJ

50 - Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus skyrimo

[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

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

59 • Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (iš dalies keičiamas Reglamentas
(ES) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

140 • ***I (ENVI) Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų
sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas
ir tiekimas

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

57 • Vienas balsavimas

30 «««I - Dalinis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 keitimas dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo
iniciatyvai lėšų

Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų

[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

25 « - Reglamento (ES) 2017/2454 taikymo datų keitimas dėl COVID-19 krizės protrūkio

Pranešimas: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos
Reglamento (ES) 2017/2454 taikymo datos

[COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

16 - Tarptautinis ir vidaus tėvų vykdomas vaikų iš ES grobimas Japonijoje

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0205/2020

[2020/2621(RSP)]

Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnis

36 - Protinę negalią turinčių asmenų teisės COVID-19 krizės metu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0204/2020

[2020/2680(RSP)]

Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnis

110 • Balsavimas dėl procedūrinių pasiūlymų (Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnio 1 dalis)



 

19.00 - 21.00     Diskusijos

3 32020 m. liepos 8 d., trečiadienis

654.272/OJ 654.272/OJ

61 • Konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir vykdymo užtikrinimo
reikalavimai

Rekomendacija antrajam svarstymui : Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas

66 • Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos
nustatymas tachografais

Rekomendacija antrajam svarstymui: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas

114 • Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių

Rekomendacija antrajam svarstymui: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas

58 • Balsavimas dėl pakeitimų

107 • Dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 perkėlimo į
nacionalinę teisę ir taikymo datos

Pranešimas: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

74 • 2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos

Pranešimas: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Biudžeto komitetas

75 • 2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės

Pranešimas: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Biudžeto kontrolės komitetas

44 À • Visapusiška Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika:
Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2686(RSP)]

48 À • ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2691(RSP)]



20.00 

 

20.30 - 21.45

4 42020 m. liepos 8 d., trečiadienis

654.272/OJ 654.272/OJ

127 • Rezultatų paskelbimas

125 • Antrasis balsavimas

67 • Balsavimas dėl pakeitimų

121 À«««II - Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo
taisyklės

Rekomendacija antrajam svarstymui: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva
2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir iš dalies keičiamos Direktyvos
2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012

[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

122 À«««II - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos
nustatymas tachografais

Rekomendacija antrajam svarstymui: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006,  kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais
dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei
kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu
tachografais

[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

123 À«««II - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių

Rekomendacija antrajam svarstymui: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB)
Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje

[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

76 • 2018 m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu

Pranešimas: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Biudžeto kontrolės komitetas



2020 m. liepos 9 d., ketvirtadienis

 

 

09.00 

 

09.15 - 10.30

 

09.15 - 11.30     Diskusijos
 

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio

reikalams ir saugumo politikai pareiškimai 

5 52020 m. liepos 9 d., ketvirtadienis

654.272/OJ 654.272/OJ

09.00 Rezultatų paskelbimas

09.15 - 10.30 Pirmasis balsavimas

09.15 - 11.30 Diskusijos

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

135 • Rezultatų paskelbimas

126 • Pirmasis balsavimas

108 • Balsavimas dėl pakeitimų

109 • Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai. Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos bei pabėgėlių
krizė

82 • Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai. Visapusiškos Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų
finansavimu politika. Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2020/2686(RSP)]

42 • 2019 m. metinė žmogaus teisių ataskaita

[2020/2688(RSP)]

93 • Stabilumas ir saugumas rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje ir neigiamas
Turkijos vaidmuo

[2020/2706(RSP)]

94 • Padėtis Baltarusijoje

[2020/2707(RSP)]



14.15 

 

14.30 - 15.45

 

14.30 - 16.30     Diskusijos

6 62020 m. liepos 9 d., ketvirtadienis

654.272/OJ 654.272/OJ

128 • Rezultatų paskelbimas

129 • Antrasis balsavimas

65 • Balsavimas dėl pakeitimų

28 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

(Balsavimas: 19/06/2020)

102 À • Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Pranešimas: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

103 À • 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Tolesnis paramos pabėgėliams ir
priimančiosioms bendruomenėms teikimas reaguojant į Sirijos krizės padarinius Jordanijoje, Libane
ir Turkijoje

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Biudžeto komitetas

100 • Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai. ES visuomenės sveiktos strategija po COVID-19 pandemijos

Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2691(RSP)]

96 À • Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja
Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti

[2020/2531(RSP)]

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

47 • Romų įtraukties proceso skatinimas Europoje per ateinantį dešimtmetį

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2692(RSP)]



 

18.15 

 

18.30 - 19.45

7 72020 m. liepos 9 d., ketvirtadienis

654.272/OJ 654.272/OJ

106 • Derybų Taryboje dėl Reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių
teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų dabartinė padėtis

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2709(RSP)]

130 • Rezultatų paskelbimas

131 • Trečiasis balsavimas

72 • Galutinis balsavimas

24 À« - Direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datų keitimas dėl
COVID-19 krizės protrūkio

Pranešimas: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos
direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datos

[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

26 À - 2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos

Pranešimas: David Cormand (A9-0081/2020)

Pranešimas dėl 2019 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos

[2019/2126(INI)]

Biudžeto komitetas

9 À - 2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės

Pranešimas: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Pranešimas dėl 2018 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės

[2019/2127(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas

8 À - 2018 m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“

Pranešimas: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Pranešimas dėl 2018 m. metinio pranešimo „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su
sukčiavimu“

[2019/2128(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas

97 À - Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizė

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020,
B9-0215/2020

[2019/2952(RSP)]

(Diskusijos: 18/12/2019)

81 • Balsavimas dėl pakeitimų



8 82020 m. liepos 9 d., ketvirtadienis

654.272/OJ 654.272/OJ

78 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: Veikliosios medžiagos,
įskaitant flumioksaziną

[2020/2671(RSP)]

80 • Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai. Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2020/2549(RSP)]
(Diskusijos: 10/02/2020)

101 À • Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl keitimosi asmens
duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, sudarymas

Pranešimas: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

116 • Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai. Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti



2020 m. liepos 10 d., penktadienis

 

 

09.00 

 

09.15 - 11.00     Diskusijos

 

09.45 - 11.00

9 92020 m. liepos 10 d., penktadienis

654.272/OJ 654.272/OJ

09.00 Rezultatų paskelbimas

09.15 - 11.00 Diskusijos

09.45 - 11.00 Pirmasis balsavimas

13.30 Rezultatų paskelbimas

14.15 - 15.30 Antrasis balsavimas

18.00 Rezultatų paskelbimas

137 • Rezultatų paskelbimas

91 • Srebrenicos 25-ųjų metinių paminėjimas

Komisijos pareiškimas

[2020/2705(RSP)]

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

95 À • Europos kultūros gaivinimas

Komisijos pareiškimas

[2020/2708(RSP)]

Balsavimas vyks rugsėjo mėn.

39 • Sanglaudos politikos vaidmuo kovojant su COVID-19 socialiniais ir ekonominiais
padariniais

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Regioninės plėtros komitetas
Komisijai
Sanglaudos politikos vaidmuo įveikiant socialinius ir ekonominius COVID-19 padarinius

[2020/2644(RSP)]

132 • Pirmasis balsavimas

98 • Galutinis balsavimas

49 À« - Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Pranešimas: José Gusmão (A9-0124/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas



10 102020 m. liepos 10 d., penktadienis

654.272/OJ 654.272/OJ

53 À - 2020 metų bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas „Tolesnė parama pabėgėliams ir
priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į krizę Sirijoje“

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr.
5/2020 „Tolesnė parama pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje
reaguojant į krizę Sirijoje“ projekto

[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]

Biudžeto komitetas

92 À - Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2020 m. siekiant toliau teikti humanitarinę paramą
pabėgėliams Turkijoje

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų
mobilizavimo 2020 m. siekiant toliau teikti humanitarinę paramą pabėgėliams Turkijoje

[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]

Biudžeto komitetas

45 À - Prieštaravimas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis: tam tikrai būdai
naudoti chromo trioksidą

B9-0202/2020

[2020/2670(RSP)]

46 À - Prieštaravimas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis: veikliosios
medžiagos, įskaitant flumioksaziną

B9-0203/2020

[2020/2671(RSP)]

29 À - Visapusiška Europos politika energijos kaupimo klausimu

Pranešimas: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Parnešimas dėl visapusiškos Europos politikos energijos kaupimo klausimu

[2019/2189(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

37 À - Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0122/2020, B9-0125/2020

[2020/2549(RSP)]

(Diskusijos: 10/02/2020)

99 • Balsavimas dėl pakeitimų

84 • Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio( iš dalies keičiamas Reglamentas
(ES) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

141 • ***I (ENVI) Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų
sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas
ir tiekimas

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas



13.30 

 

14.15 - 15.30

11 112020 m. liepos 10 d., penktadienis

654.272/OJ 654.272/OJ

136 • Rezultatų paskelbimas

133 • Antrasis balsavimas

89 • Galutinis balsavimas

52 À - Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl keitimosi asmens
duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu sudarymas

Pranešimas: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Parnešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijai dėl Europos Sąjungos ir Naujosios
Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros
(Europolo) ir Naujosios Zelandijos kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų
keitimosi asmens duomenimis, sudarymo

[2020/2048(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

96 À - Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0222/2020

[2020/2531(RSP)]

32 À«««I - Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis
pakeitimas)

Pranešimas:

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

139 À«««I - Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir
kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas

Pranešimas:

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

44 À - Visapusiška Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika: Komisijos veiksmų
planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0206/2020, B9-0207/2020

[2020/2686(RSP)]

48 À - ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020,
B9-0220/2020, B9-0221/2020

[2020/2691(RSP)]



18.00 

12 122020 m. liepos 10 d., penktadienis

654.272/OJ 654.272/OJ

134 • Rezultatų paskelbimas



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai

13 13

654.272/OJ 654.272/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2020 m. liepos 8 d., trečiadienis

 

14.15 - 17.45

 

19.00 - 21.00

 

 

2020 m. liepos 9 d., ketvirtadienis

 

09.15 - 11.30

 

14.30 - 16.30

 

 

2020 m. liepos 10 d., penktadienis

 

14 14Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

654.272/OJ 654.272/OJ

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

Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Parlamento nariai :90'

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Taryba (kartu su atsakymais) :20'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

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'

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

:15'

Parlamento nariai :90'

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Taryba (kartu su atsakymais) :20'

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

Autorius (komitetas) :5'

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'



09.15 - 11.00

 

15 15Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

654.272/OJ 654.272/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

Autorius (komitetas) :5'

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'



Pateikimo terminai

 
 

2020 m. liepos 8 d., trečiadienis

 

 

2020 m. liepos 9 d., ketvirtadienis

 

16 16Pateikimo terminai

654.272/OJ 654.272/OJ

44 À • Visapusiška Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika: Komisijos veiksmų
planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų liepos 1 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai liepos 6 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 7 d., antradienis, 12.00 val.

48 À • ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19 - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų liepos 6 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

liepos 7 d., antradienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai liepos 7 d., antradienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 7 d., antradienis, 19.00 val.

121 À • Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės  -
Rekomendacija antrajam svarstymui: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

- Pakeitimai; atmetimas liepos 1 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.

122 À • Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos
nustatymas tachografais  - Rekomendacija antrajam svarstymui: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

- Pakeitimai; atmetimas liepos 1 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.

123 À • Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių  - Rekomendacija antrajam svarstymui: Ismail Ertug
(A9-0116/2020)

- Pakeitimai; atmetimas liepos 1 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.

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

- Pakeitimai; atmetimas liepos 6 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.

102 À • Valstybių narių užimtumo politikos gairės

- Pakeitimai liepos 3 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.

103 À • 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Tolesnis paramos pabėgėliams ir
priimančiosioms bendruomenėms teikimas reaguojant į Sirijos krizės padarinius Jordanijoje, Libane ir
Turkijoje

- Pakeitimai liepos 3 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.
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96 À • Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000044/2020 -
B9-0013/20)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų liepos 6 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

liepos 7 d., antradienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai liepos 7 d., antradienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 7 d., antradienis, 19.00 val.

24 À • Direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datų keitimas dėl
COVID-19 krizės protrūkio  - Pranešimas: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

- Pakeitimai liepos 3 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.

26 À • 2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos  - Pranešimas: David
Cormand (A9-0081/2020)

- Pakeitimai liepos 1 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.

9 À • 2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės  - Pranešimas: Bas
Eickhout (A9-0118/2020)

- Pakeitimai liepos 1 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.

8 À • 2018 m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“  -
Pranešimas: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

- Pakeitimai liepos 1 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.

97 À • Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizė  - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų liepos 6 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

liepos 7 d., antradienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai liepos 7 d., antradienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 7 d., antradienis, 19.00 val.

78 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: Veikliosios medžiagos, įskaitant
flumioksaziną

- Pakeitimai liepos 1 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.

101 À • Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl keitimosi asmens
duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, sudarymas

- Pakeitimai liepos 6 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.



2020 m. liepos 10 d., penktadienis
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95 À • Europos kultūros gaivinimas - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymas dėl rezoliucijos rugsėjo 9 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 14 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 14 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 15 d., antradienis, 12.00 val.

49 À • Valstybių narių užimtumo politikos gairės  - Pranešimas: José Gusmão (A9-0124/2020)

- Pakeitimai liepos 3 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.

53 À • 2020 metų bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas „Tolesnė parama pabėgėliams ir
priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į krizę Sirijoje“  -
Pranešimas: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

- Pakeitimai liepos 3 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.

92 À • Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2020 m. siekiant toliau teikti humanitarinę paramą
pabėgėliams Turkijoje  - Pranešimas: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

- Pakeitimai liepos 3 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.

45 À • Prieštaravimas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis: tam tikrai būdai
naudoti chromo trioksidą

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos liepos 1 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.

46 À • Prieštaravimas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis: veikliosios
medžiagos, įskaitant flumioksaziną

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos liepos 1 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.

29 À • Visapusiška Europos politika energijos kaupimo klausimu  - Pranešimas: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

- Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys),
alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos

liepos 1 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 7 d., antradienis, 12.00 val.

37 À • Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų liepos 1 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai liepos 6 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 7 d., antradienis, 12.00 val.

52 À • Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl keitimosi asmens
duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu sudarymas  - Pranešimas: Annalisa
Tardino (A9-0131/2020)

- Pakeitimai liepos 6 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 6 d., pirmadienis, 19.00 val.
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32 À • Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis
pakeitimas)  - Pranešimas:

- Pakeitimai; atmetimas liepos 8 d., trečiadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 9 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

139 À • Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie
skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas  -
Pranešimas:

- Pakeitimai; atmetimas liepos 8 d., trečiadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis liepos 9 d., ketvirtadienis, 12.00 val.
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