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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. rugsėjo 14 d., pirmadienis 1

17.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

17.30 - 22.30 Diskusijos 1

Bendros diskusijos - Lenkija 1

Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas
- Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020) 1

Zonų be LGBTI asmenų Lenkijoje klausimas, atsižvelgiant į asociacijos „Rete Lenford“ bylą -
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000042/2020 - B9-0017/20) 1

Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000040/2020 -
B9-0015/20)  (O-000041/2020 - B9-0016/20) 2

Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas  - Pranešimas: José Manuel
Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020) 2

Dalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo keitimas  - Pranešimas:
Nikos Androulakis (A9-0148/2020) 2

Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema  - Pranešimas: Jutta Paulus (A9-0144/2020) 2

Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas  - Pranešimas: Hannah Neumann
(A9-0137/2020) 2

ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas  - Pranešimas: Sven Mikser (A9-0136/2020) 2

19.15 - 20.30 Balsavimas 3

Pastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo pakeitimų
skaičiaus 3

Slaptas balsavimas 3

Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko paskyrimas  - Pranešimas: Irene Tinagli
(A9-0152/2020) 3

Nepriklausomo nario paskyrimas į Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą  - Pranešimas: Irene
Tinagli (A9-0151/2020) 3

Nepriklausomo nario paskyrimas į Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą  - Pranešimas: Irene
Tinagli (A9-0153/2020) 3

Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 3

Tvari geležinkelių rinka atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją  - Pranešimas: 3

2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr.8. mokėjimų asignavimų padidinimas skubios
paramos priemonei siekiant finansuoti COVID-19 vakcinų strategiją ir Išplėstinės atsako į koronaviruso
grėsmę investicijų iniciatyvos poveikį  - Pranešimas: Monika Hohlmeier 3

Vienas balsavimas 3

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Portugalijai leidžiama taikyti lengvatinį akcizo tarifą tam tikriems
autonominiuose Madeiros ir Azorų salų regionuose gaminamiems alkoholio gaminiams  - Pranešimas:
Younous Omarjee (A9-0140/2020) 3

Veiksmingos programų „Erasmus+“, „Kūrybiška Europa“ ir Europos solidarumo korpuso žalinimo
priemonės  - Pranešimas: Laurence Farreng (A9-0141/2020) 4

Balsavimas dėl pakeitimų 4

Stanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus 4

Javier Nart (AFET A9-0129/2020) - ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione,
Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje 4

2020 m. rugsėjo 15 d., antradienis 5
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09.00  Rezultatų paskelbimas 5

09.15 - 13.00 Diskusijos 5

Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią
įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 5

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

Padėtis Baltarusijoje - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 5

Padėtis Libane - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 5

Padėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir
saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 5

10.30 - 11.45 Pirmasis balsavimas 5

Balsavimas dėl pakeitimų 5

Nikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) - Dalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės
saugos mechanizmo keitimas 5

Jutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema 5

José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos
nuosavų išteklių sistemos projektas 5

Sven Mikser (AFET A9-0136/2020) - ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas 6

14.15  Rezultatų paskelbimas 6

14.30 - 15.30 Diskusijos 6

Covid-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos klasifikaciją bei poveikis
Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 6

17.00 - 18.15 Antrasis balsavimas 6

Galutinis balsavimas 6

ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus  - Pranešimas: Stanislav Polčák (A9-0143/2020) 6

ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje  -
Pranešimas: Javier Nart (A9-0129/2020) 6

Balsavimas dėl pakeitimų 6

Esther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas (realiomis
važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis) 6

Manolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) - Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas 6

Hannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP
įgyvendinimas 6

2020 m. rugsėjo 16 d., trečiadienis 7

09.00  Rezultatų paskelbimas 7

09.15 - 12.30 Diskusijos 7

Sąjungos padėtis - Komisijos pirmininko pareiškimas 7

13.00 - 14.15 Pirmasis balsavimas 7

Galutinis balsavimas 7

Dalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo keitimas  - Pranešimas:
Nikos Androulakis (A9-0148/2020) 7

Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema  - Pranešimas: Jutta Paulus (A9-0144/2020) 7
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Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas  - Pranešimas: José Manuel
Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020) 7

ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas  - Pranešimas: Sven Mikser (A9-0136/2020) 7

Balsavimas dėl pakeitimų 7

Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) - Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali
šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas 7

Pasiūlymas dėl rezoliucijos – Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje 7

Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - ES pastatų ūkio energijos vartojimo efektyvumo potencialo didinimas 8

Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Vaistų stygius: kaip spręsti kylančią problemą 8

Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Pranešimas dėl romų integracijos nacionalinių strategijų
įgyvendinimo: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje 8

16.45  Rezultatų paskelbimas 8

17.30 - 18.45 Antrasis balsavimas 8

Galutinis balsavimas 8

Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas (realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis)
- Pranešimas: Esther de Lange (A9-0139/2020) 8

Teisingos pertvarkos fondas  - Pranešimas: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020) 8

Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas  - Pranešimas: Hannah Neumann
(A9-0137/2020) 8

Balsavimas dėl pakeitimų 8

(TRAN) - Reglamentas, kuriuo, atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, nustatomos tvarios geležinkelių rinkos
užtikrinimo priemonės 8

Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į
pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje 8

Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Padėtis Baltarusijoje 8

Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Padėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas 8

2020 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis 9

08.30  Rezultatų paskelbimas 9

08.45 - 13.00 Diskusijos 9

Kova su seksualine prievarta prieš vaikus ir jų seksualiniu išnaudojimu - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 9

Miesto ir žaliosios infrastruktūros svarba. 2022-ieji – Europos žalesnių miestų metai - Klausimas, į kurį
atsakoma žodžiu (O-000039/2020 - B9-0014/20) 9

ES skubaus humanitarinio atsako poreikis reaguojant į dabartinę padėtį pabėgėlių stovykloje Morijoje -
Tarybos ir Komisijos pareiškimai 9

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis) 9

Padėtis Filipinuose, taip pat Marijos Resa (Maria Ressa) byla 9

Gydytojo Deniso Mukwege byla Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) 9

Humanitarinė padėtis Mozambike 9

09.30 - 10.45 Pirmasis balsavimas 10

Galutinis balsavimas 10

Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas  -
Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020) 10

Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 10

ES pastatų ūkio energijos vartojimo efektyvumo potencialo didinimas  - Pranešimas: Ciarán Cuffe
(A9-0134/2020) 10

Vaistų stygius: kylančios problemos sprendimo būdai  - Pranešimas: Nathalie Colin-Oesterlé
(A9-0142/2020) 10

Romų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimas: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis
Europoje   - Pranešimas: Romeo Franz (A9-0147/2020) 10
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Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią
įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 10

Padėtis Baltarusijoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 10

Padėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 10

Balsavimas dėl pakeitimų 11

Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Gydytojo Deniso Mukwege byla Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) 11

Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Humanitarinė padėtis Mozambike 11

Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Covid-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos
klasifikaciją bei poveikis Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai 11

Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Miesto ir žaliosios infrastruktūros svarba. 2022-ieji – Europos žalesnių miestų
metai 11

12.30  Rezultatų paskelbimas 11

13.00 - 14.15 Antrasis balsavimas 11

Galutinis balsavimas 11

Padėtis Filipinuose, taip pat Marijos Resa (Maria Ressa) byla - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 11

Gydytojo Deniso Mukwege byla Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 11

Humanitarinė padėtis Mozambike - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 11

Tvari geležinkelių rinka atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją  - Pranešimas: 11

2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr.8. mokėjimų asignavimų padidinimas skubios
paramos priemonei siekiant finansuoti COVID-19 vakcinų strategiją ir Išplėstinės atsako į koronaviruso
grėsmę investicijų iniciatyvos poveikį  - Pranešimas: Monika Hohlmeier 11

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: Ddidžiausios
leidžiamosios kai kurių medžiagų, įskaitant flonikamidą, haloksifopą ir mandestrobiną, liekanų
koncentracijos 12

Europos kultūros gaivinimas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 12

Covid-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos klasifikaciją bei poveikis
Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 12

Miesto ir žaliosios infrastruktūros svarba. 2022-ieji – Europos žalesnių miestų metai - Pasiūlymas dėl
rezoliucijos 12

16.30  Rezultatų paskelbimas 12

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 14

Pateikimo terminai 16
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17.00 

 

17.30 - 22.30     Diskusijos
 
Bendros diskusijos - Lenkija

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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17.00 Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

17.30 - 22.30 Diskusijos

19.15 - 20.30 Balsavimas

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

62 À • Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės
valstybės principą, nustatymas

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus,
kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą,
nustatymo

[2017/0360R(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

74 • Zonų be LGBTI asmenų Lenkijoje klausimas, atsižvelgiant į asociacijos „Rete
Lenford“ bylą

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie
Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in
't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund,
Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert
Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter,
Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner,
Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno,
Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro
Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice
Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula
Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers,
Delara Burkhardt (O-000042/2020 - B9-0017/20)
Komisijai
Zonų be LGBTI asmenų Lenkijoje klausimas, atsižvelgiant į asociacijos „Rete Lenford“ bylą

[2020/2778(RSP)]
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50 À • Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000040/2020 - B9-0015/20)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Tarybai
Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje

Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000041/2020 - B9-0016/20)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje

[2019/2816(RSP)]

49 À« • Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas

Pranešimas: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos
projekto

[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]

Biudžeto komitetas

29 À«««I • Dalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo
keitimas

Pranešimas: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies
keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

35 À«««I • Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema

Pranešimas: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, deramai
atsižvelgiant į pasaulinę laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistemą, iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) 2015/757

[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

16 À • Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas

Pranešimas: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

Pranešimas „Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“

[2020/2003(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

23 À • ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas

Pranešimas: Sven Mikser (A9-0136/2020)

Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimo

[2019/2200(INI)]

Užsienio reikalų komitetas



19.15 - 20.30     Balsavimas
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79 • Pastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo
pakeitimų skaičiaus

130 • Slaptas balsavimas

129 - Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko paskyrimas

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių
priežiūros komiteto pirmininko paskyrimo

[N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

128 - Nepriklausomo nario paskyrimas į Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl nepriklausomo nario paskyrimo į Europos vertybinių popierių ir rinkų
institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą

[N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

127 - Nepriklausomo nario paskyrimas į Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0153/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl nepriklausomo nario paskyrimo į Europos vertybinių popierių ir rinkų
institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą

[N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

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

41 6 «««I - Tvari geležinkelių rinka atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją

Pranešimas:

[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

68 6 - 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr.8. mokėjimų asignavimų padidinimas
skubios paramos priemonei siekiant finansuoti COVID-19 vakcinų strategiją ir Išplėstinės atsako į
koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos poveikį

Pranešimas: Monika Hohlmeier

[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]

Biudžeto komitetas

87 • Vienas balsavimas

78 « - Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Portugalijai leidžiama taikyti lengvatinį akcizo tarifą tam
tikriems autonominiuose Madeiros ir Azorų salų regionuose gaminamiems alkoholio gaminiams

Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Portugalijai leidžiama taikyti lengvatinį akcizo
tarifą tam tikriems autonominiuose Madeiros ir Azorų salų regionuose gaminamiems alkoholio gaminiams

[COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)]

Regioninės plėtros komitetas



4 42020 m. rugsėjo 14 d., pirmadienis

655.238/OJ 655.238/OJ

18 - Veiksmingos programų „Erasmus+“, „Kūrybiška Europa“ ir Europos solidarumo korpuso žalinimo
priemonės

Pranešimas: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

Pranešimas dėl veiksmingų programų „Erasmus+“, „Kūrybiška Europa“ ir Europos solidarumo korpuso
žalinimo priemonių

[2019/2195(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

88 • Balsavimas dėl pakeitimų

89 • Stanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus

91 • Javier Nart (AFET A9-0129/2020) - ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio
regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje



2020 m. rugsėjo 15 d., antradienis

 

 

09.00      Rezultatų paskelbimas

 

09.15 - 13.00     Diskusijos

 

Bendros diskusijos – Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo

įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimai 

 

10.30 - 11.45     Pirmasis balsavimas

5 52020 m. rugsėjo 15 d., antradienis

655.238/OJ 655.238/OJ

09.00 Rezultatų paskelbimas

09.15 - 13.00 Diskusijos

10.30 - 11.45 Pirmasis balsavimas

14.15 Rezultatų paskelbimas

14.30 - 15.30 Diskusijos

17.00 - 18.15 Antrasis balsavimas

71 À • Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į
pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros
regiono dalyje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2774(RSP)]

75 À • Padėtis Baltarusijoje

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

[2020/2779(RSP)]

72 • Padėtis Libane

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

[2020/2775(RSP)]

73 À • Padėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas

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

[2020/2777(RSP)]

96 • Balsavimas dėl pakeitimų

97 • Nikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) - Dalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės
saugos mechanizmo keitimas

98 • Jutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema

99 • José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Tarybos sprendimo dėl Europos
Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas



 

14.15      Rezultatų paskelbimas

 

14.30 - 15.30     Diskusijos

 

17.00 - 18.15     Antrasis balsavimas

6 62020 m. rugsėjo 15 d., antradienis

655.238/OJ 655.238/OJ

100 • Sven Mikser (AFET A9-0136/2020) - ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas

76 À • Covid-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos
klasifikaciją bei poveikis Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2780(RSP)]

90 • Galutinis balsavimas

20 À - ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus

Pranešimas: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

Pranešimas dėl ES vaidmens apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus

[2019/2156(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

10 À - ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio
pusiasalyje

Pranešimas: Javier Nart (A9-0129/2020)

Pranešimas dėl ES ir Afrikos bendradarbiavimo saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir
Somalio pusiasalyje

[2020/2002(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

101 • Balsavimas dėl pakeitimų

102 • Esther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas
(realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis)

103 • Manolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) - Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas

104 • Hannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP
įgyvendinimas



2020 m. rugsėjo 16 d., trečiadienis

 

 

09.00      Rezultatų paskelbimas

 

09.15 - 12.30     Diskusijos

 

13.00 - 14.15     Pirmasis balsavimas

7 72020 m. rugsėjo 16 d., trečiadienis

655.238/OJ 655.238/OJ

09.00 Rezultatų paskelbimas

09.15 - 12.30 Diskusijos

13.00 - 14.15 Pirmasis balsavimas

16.45 Rezultatų paskelbimas

17.30 - 18.45 Antrasis balsavimas

37 • Sąjungos padėtis

Komisijos pirmininko pareiškimas

[2020/2696(RSP)]

105 • Galutinis balsavimas

29 À«««I - Dalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo keitimas

Pranešimas: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

35 À«««I - Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema

Pranešimas: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

49 À« - Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas

Pranešimas: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]

Biudžeto komitetas

23 À - ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas

Pranešimas: Sven Mikser (A9-0136/2020)

[2019/2200(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

106 • Balsavimas dėl pakeitimų

107 • Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) - Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika
gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas

108 • Pasiūlymas dėl rezoliucijos – Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje



 

16.45      Rezultatų paskelbimas

 

17.30 - 18.45     Antrasis balsavimas

8 82020 m. rugsėjo 16 d., trečiadienis

655.238/OJ 655.238/OJ

109 • Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - ES pastatų ūkio energijos vartojimo efektyvumo potencialo
didinimas

110 • Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Vaistų stygius: kaip spręsti kylančią problemą

111 • Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Pranešimas dėl romų integracijos nacionalinių strategijų
įgyvendinimo: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje

94 • Galutinis balsavimas

60 À«««I - Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas (realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų
kiekis)

Pranešimas: Esther de Lange (A9-0139/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į
išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl
transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

[COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

64 À«««I - Teisingos pertvarkos fondas

Pranešimas: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos
pertvarkos fondas

[COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

16 À - Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas

Pranešimas: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

[2020/2003(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

112 • Balsavimas dėl pakeitimų

113 • (TRAN) - Reglamentas, kuriuo, atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, nustatomos tvarios geležinkelių
rinkos užtikrinimo priemonės

117 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui,
atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono
dalyje

118 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Padėtis Baltarusijoje

119 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Padėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas



2020 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis

 

 

08.30      Rezultatų paskelbimas

 

08.45 - 13.00     Diskusijos

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

9 92020 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis

655.238/OJ 655.238/OJ

08.30 Rezultatų paskelbimas

08.45 - 13.00 Diskusijos

09.30 - 10.45 Pirmasis balsavimas

12.30 Rezultatų paskelbimas

13.00 - 14.15 Antrasis balsavimas

16.30 Rezultatų paskelbimas

53 • Kova su seksualine prievarta prieš vaikus ir jų seksualiniu išnaudojimu

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2702(RSP)]

51 À • Miesto ir žaliosios infrastruktūros svarba. 2022-ieji – Europos žalesnių miestų metai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia
Villanueva Ruiz (O-000039/2020 - B9-0014/20)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Miesto ir žaliosios infrastruktūros svarba. 2022-ieji – Europos žalesnių miestų metai

[2019/2805(RSP)]

77 • ES skubaus humanitarinio atsako poreikis reaguojant į dabartinę padėtį pabėgėlių
stovykloje Morijoje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2781(RSP)]

82 À • Padėtis Filipinuose, taip pat Marijos Resa (Maria Ressa) byla

Bendra rezoliucija B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020,
B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020

[2020/2782(RSP)]

81 À • Gydytojo Deniso Mukwege byla Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR)

B9-0286/2020, Bendra rezoliucija B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020,
B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020

[2020/2783(RSP)]

80 À • Humanitarinė padėtis Mozambike

B9-0285/2020, B9-0299/2020, Bendra rezoliucija B9-0300/2020, B9-0300/2020,
B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020

[2020/2784(RSP)]



09.30 - 10.45     Pirmasis balsavimas

10 102020 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis

655.238/OJ 655.238/OJ

92 • Galutinis balsavimas

62 À - Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą,
nustatymas

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

[2017/0360R(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

50 À - Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0242/2020

[2019/2816(RSP)]

30 À - ES pastatų ūkio energijos vartojimo efektyvumo potencialo didinimas

Pranešimas: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

Pranešimas dėl ES pastatų ūkio energijos vartojimo efektyvumo potencialo didinimo

[2020/2070(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

61 À - Vaistų stygius: kylančios problemos sprendimo būdai

Pranešimas: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

Pranešimas dėl vaistų stygiaus: kylančios problemos sprendimo būdai

[2020/2071(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

63 À - Romų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimas: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės
asmenis Europoje

Pranešimas: Romeo Franz (A9-0147/2020)

Pranešimas „Romų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimas: kova su neigiamu požiūriu į romų
kilmės asmenis Europoje“

[2020/2011(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

71 À - Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai
padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0258/2020, Bendra rezoliucija B9-0260/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020,
B9-0266/2020, B9-0268/2020, B9-0270/2020

[2020/2774(RSP)]

75 À - Padėtis Baltarusijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0271/2020, B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020,
B9-0275/2020, B9-0278/2020

[2020/2779(RSP)]

73 À - Padėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0279/2020, Bendra rezoliucija B9-0280/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020,
B9-0283/2020, B9-0284/2020

[2020/2777(RSP)]



 

12.30      Rezultatų paskelbimas

 

13.00 - 14.15     Antrasis balsavimas

11 112020 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis

655.238/OJ 655.238/OJ

93 • Balsavimas dėl pakeitimų

121 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Gydytojo Deniso Mukwege byla Kongo Demokratinėje Respublikoje
(KDR)

122 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Humanitarinė padėtis Mozambike

123 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Covid-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir
rizikos klasifikaciją bei poveikis Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai

124 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Miesto ir žaliosios infrastruktūros svarba. 2022-ieji – Europos žalesnių
miestų metai

86 • Galutinis balsavimas

82 À - Padėtis Filipinuose, taip pat Marijos Resa (Maria Ressa) byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020,
B9-0295/2020, B9-0297/2020

[2020/2782(RSP)]

81 À - Gydytojo Deniso Mukwege byla Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0286/2020, Bendra rezoliucija B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020,
B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020

[2020/2783(RSP)]

80 À - Humanitarinė padėtis Mozambike

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0285/2020, B9-0299/2020, Bendra rezoliucija B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020,
B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020

[2020/2784(RSP)]

41 6 «««I - Tvari geležinkelių rinka atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją

Pranešimas:

[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

68 6 - 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr.8. mokėjimų asignavimų padidinimas
skubios paramos priemonei siekiant finansuoti COVID-19 vakcinų strategiją ir Išplėstinės atsako į
koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos poveikį

Pranešimas: Monika Hohlmeier

[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]

Biudžeto komitetas



 

16.30      Rezultatų paskelbimas

12 122020 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis

655.238/OJ 655.238/OJ

70 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą:
Ddidžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų, įskaitant flonikamidą, haloksifopą ir mandestrobiną,
liekanų koncentracijos

B9-0245/2020

[2020/2734(RPS)]

56 À - Europos kultūros gaivinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0246/2020, B9-0246/2020, B9-0250/2020

[2020/2708(RSP)]

(Diskusijos: 10/07/2020)

76 À - Covid-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos klasifikaciją bei poveikis
Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0257/2020, B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020,
B9-0267/2020, B9-0269/2020

[2020/2780(RSP)]

51 À - Miesto ir žaliosios infrastruktūros svarba. 2022-ieji – Europos žalesnių miestų metai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0243/2020

[2019/2805(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai

13 13

655.238/OJ 655.238/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2020 m. rugsėjo 14 d., pirmadienis

 

17.30 - 22.30

 

 

2020 m. rugsėjo 15 d., antradienis

 

09.15 - 13.00

 

14.30 - 15.30

 

 

2020 m. rugsėjo 16 d., trečiadienis

 

09.15 - 12.30

 

14 14Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

655.238/OJ 655.238/OJ

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

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

:10'

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Pranešėjas (7 x 6') :42'

Nuomonės referentas (4 x 1') :4'

Autorius (komitetas) :3'

Klausimo teikėjas :2'

Parlamento nariai :120'

PPE : 29' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 12', ECR : 11', GUE/NGL : 8', NI : 6' 30

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

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

:15'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Parlamento nariai :135' 30

PPE : 33' 30, S&D : 27', Renew : 18' 30, ID : 15', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI : 7'

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Parlamento nariai :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', ID : 3' 30, Verts/ALE : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 2' 30

Taryba (kartu su atsakymais) :5'

Komisijos Pirmininkas :40'

Parlamento nariai :104' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI :
5' 30



2020 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis

 

08.45 - 13.00

 

15 15Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

655.238/OJ 655.238/OJ

Taryba (kartu su atsakymais) :20'

Komisija (kartu su atsakymais) :40'

Autorius (komitetas) :3'

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

Parlamento nariai :104' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI :
5' 30



Pateikimo terminai

 
 

2020 m. rugsėjo 14 d., pirmadienis

 

16 16Pateikimo terminai

655.238/OJ 655.238/OJ

62 À • Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas
- Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

- Pakeitimai rugsėjo 11 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., pirmadienis, 19.00 val.

50 À • Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000040/2020 -
B9-0015/20)  (O-000041/2020 - B9-0016/20)

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

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos rugsėjo 14 d., pirmadienis, 19.00 val.

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

49 À • Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas  - Pranešimas: José Manuel
Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

- Pakeitimai rugsėjo 9 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 11 d., penktadienis, 12.00 val.

29 À • Dalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo keitimas  - Pranešimas:
Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 9 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 11 d., penktadienis, 12.00 val.

35 À • Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema  - Pranešimas: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 9 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 11 d., penktadienis, 12.00 val.

16 À • Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas  - Pranešimas: Hannah Neumann
(A9-0137/2020)

- Pakeitimai rugsėjo 9 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 11 d., penktadienis, 12.00 val.

23 À • ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas  - Pranešimas: Sven Mikser (A9-0136/2020)

- Pakeitimai rugsėjo 9 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 11 d., penktadienis, 12.00 val.

41 6 • Tvari geležinkelių rinka atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją  - Pranešimas:

- (prireikus) Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 15 d., antradienis, 13.00 val.

- (prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 15 d., antradienis, 19.00 val.

68 6 • 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr.8. mokėjimų asignavimų padidinimas
skubios paramos priemonei siekiant finansuoti COVID-19 vakcinų strategiją ir Išplėstinės atsako į
koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos poveikį  - Pranešimas: Monika Hohlmeier

- (prireikus) Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 15 d., antradienis, 13.00 val.

- (prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 15 d., antradienis, 19.00 val.



2020 m. rugsėjo 15 d., antradienis

 

17 17Pateikimo terminai

655.238/OJ 655.238/OJ

71 À • Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią
įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 14 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 15 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 15 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 16 d., trečiadienis, 10.00 val.

75 À • Padėtis Baltarusijoje - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 14 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 15 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 15 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 16 d., trečiadienis, 10.00 val.

73 À • Padėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 14 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 15 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 15 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 16 d., trečiadienis, 10.00 val.

76 À • Covid-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos klasifikaciją bei poveikis
Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 14 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 16 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 16 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 16 d., trečiadienis, 19.00 val.

20 À • ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus  - Pranešimas: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

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

rugsėjo 9 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 11 d., penktadienis, 12.00 val.

10 À • ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio
pusiasalyje  - Pranešimas: Javier Nart (A9-0129/2020)

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

rugsėjo 9 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 11 d., penktadienis, 12.00 val.



2020 m. rugsėjo 16 d., trečiadienis

 

 

2020 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis
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655.238/OJ 655.238/OJ

60 À • Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas (realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų
kiekis)  - Pranešimas: Esther de Lange (A9-0139/2020)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 11 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., pirmadienis, 19.00 val.

64 À • Teisingos pertvarkos fondas  - Pranešimas: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 11 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., pirmadienis, 19.00 val.

51 À • Miesto ir žaliosios infrastruktūros svarba. 2022-ieji – Europos žalesnių miestų metai - Klausimas, į kurį
atsakoma žodžiu (O-000039/2020 - B9-0014/20)

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

- Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos rugsėjo 14 d., pirmadienis, 19.00 val.

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

82 À • Padėtis Filipinuose, taip pat Marijos Resa (Maria Ressa) byla

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 14 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 16 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 16 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 16 d., trečiadienis, 19.00 val.

81 À • Gydytojo Deniso Mukwege byla Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 14 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 16 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 16 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 16 d., trečiadienis, 19.00 val.

80 À • Humanitarinė padėtis Mozambike

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 14 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 16 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 16 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 16 d., trečiadienis, 19.00 val.

30 À • ES pastatų ūkio energijos vartojimo efektyvumo potencialo didinimas  - Pranešimas: Ciarán Cuffe
(A9-0134/2020)

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

rugsėjo 11 d., penktadienis, 13.00 val.

- Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 14 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., pirmadienis, 19.00 val.



19 19Pateikimo terminai

655.238/OJ 655.238/OJ

61 À • Vaistų stygius: kylančios problemos sprendimo būdai  - Pranešimas: Nathalie Colin-Oesterlé
(A9-0142/2020)

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

rugsėjo 11 d., penktadienis, 13.00 val.

- Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 14 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., pirmadienis, 19.00 val.

63 À • Romų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimas: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės
asmenis Europoje   - Pranešimas: Romeo Franz (A9-0147/2020)

- Pakeitimai rugsėjo 11 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., pirmadienis, 19.00 val.

41 6 • Tvari geležinkelių rinka atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją  - Pranešimas:

- (prireikus) Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 15 d., antradienis, 13.00 val.

- (prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 15 d., antradienis, 19.00 val.

68 6 • 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr.8. mokėjimų asignavimų padidinimas
skubios paramos priemonei siekiant finansuoti COVID-19 vakcinų strategiją ir Išplėstinės atsako į
koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos poveikį  - Pranešimas: Monika Hohlmeier

- (prireikus) Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 15 d., antradienis, 13.00 val.

- (prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 15 d., antradienis, 19.00 val.

70 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą:
Ddidžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų, įskaitant flonikamidą, haloksifopą ir mandestrobiną,
liekanų koncentracijos

- Pakeitimai rugsėjo 11 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., pirmadienis, 19.00 val.

56 À • Europos kultūros gaivinimas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų 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.
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