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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



Turinys

Turinys

658.540/OJ 658.540/OJ

2020 m. spalio 5 d., pirmadienis 1

17.00 - 22.30 Diskusijos 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo steigimas  - Pranešimas: Michal
Šimečka (A9-0170/2020) 1

Teisinės valstybės sąlyga derybose dėl 2021–2027 DFP ir priemonė „Next Generation EU“ - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 1

Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 1

Tarybos pozicijos dėl 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas 1

Moterų dalyvavimas priimant sprendimus bendrovių valdybose, taip pat derybų dėl direktyvos dėl biržinių
bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų
priemonių padėtis - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 1

Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000058/2020 -
B9-0018/20)  (O-000059/2020 - B9-0019/20) 1

19.15 - 20.30 Balsavimas 2

Pastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo pakeitimų
skaičiaus 2

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

Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje  - 2

Sprendimas, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo sąsiaurio
tunelio  - 2

Ekologinė gamyba: taikymo pradžios data ir tam tikros kitos datos  - 2

Vienas balsavimas 2

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 514/2014 dalinis keitimas kiek tai susiję su
įsipareigojimų panaikinimo procedūra  - Pranešimas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020) 2

Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam tradiciniam romui taikomi
netiesioginių mokesčių tarifai  - Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0156/2020) 2

AIEM mokestis Kanarų salose  - Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0157/2020) 3

Doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos pratęsimas  - Pranešimas: Younous
Omarjee (A9-0159/2020) 3

Taisomojo biudžeto Nr. 7/2020 projektas. Pajamų (nuosavų išteklių) atnaujinimas  - Pranešimas: Monika
Hohlmeier (A9-0163/2020) 3

2020 m. spalio 6 d., antradienis 4

09.00  Rezultatų paskelbimas 4

09.15 - 13.00 Diskusijos 4

Bendros diskusijos - Europos Vadovų Tarybos susitikimai 2020 m. spalio 1–2 d. ir spalio 15–16 d. 4

2020 m. spalio 1–2 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados - Europos Vadovų Tarybos
ir Komisijos pareiškimai 4

Pasirengimas 2020 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui - Tarybos ir Komisijos
pareiškimai 4

Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai  - Pranešimas: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020) 4

10.30 - 11.45 Pirmasis balsavimas 4

Balsavimas dėl pakeitimų 4

Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių
mechanizmo sukūrimas 4



Turinys
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Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Bendros prekybos politikos įgyvendinimas. 2018 m. metinė
ataskaita 4

14.15  Rezultatų paskelbimas 5

15.00 - 17.00 Diskusijos 5

Europos klimato teisės aktas  - Pranešimas: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 5

17.45 - 19.00 Antrasis balsavimas 5

Balsavimas dėl pakeitimų 5

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europos klimato teisės aktas 5

Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Ukrainoje atliekamo javų sėklinių pasėlių aprobavimo
lygiavertiškumas ir Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumas 5

Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai 5

2020 m. spalio 7 d., trečiadienis 6

09.00  Rezultatų paskelbimas 6

09.15 - 13.00 Diskusijos 6

Su Kalnų Karabacho konfliktu susijusių karo veiksmų atnaujinimas tarp Armėnijos ir Azerbaidžano -
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės
pavaduotojo pareiškimas 6

ES diplomatinė misija Venesueloje galimų rinkimų tikslu - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio
reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 6

Padėtis Irane - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 6

10.30 - 11.45 Pirmasis balsavimas 6

Naujų užduočių priskyrimo vykdomajam Komisijos pirmininkės pavaduotojui Valdžiui Dombrovskiui
patvirtinimas 6

Mairead McGuinness paskyrimo Europos Komisijos nare patvirtinimas   - 6

Galutinis balsavimas 6

ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo steigimas  - Pranešimas: Michal
Šimečka (A9-0170/2020) 6

Bendros prekybos politikos įgyvendinimas. 2018 m. metinė ataskaita  - Pranešimas: Jörgen Warborn
(A9-0160/2020) 7

Balsavimas dėl pakeitimų 7

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europos klimato teisės aktas 7

14.15  Rezultatų paskelbimas 7

15.00 - 17.00 Diskusijos 7

Europos priežiūros institucijų vaidmuo su „Wirecard“ bendrove susijusiame skandale - Tarybos ir Komisijos
pareiškimai 7

Bendros diskusijos - Finansinės paslaugos 7

Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių
paslaugų, institucijų ir rinkų srityje  - Pranešimas: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020) 7

Tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas: galimybės gauti kapitalo rinkos finansavimą gerinimas, visų
pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių investuotojų galimybių dalyvauti kūrimas  - Pranešimas: Isabel
Benjumea Benjumea (A9-0155/2020) 7



Turinys
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17.15 - 18.30 Antrasis balsavimas 8

Galutinis balsavimas 8

Europos klimato teisės aktas  - Pranešimas: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 8

Ukrainoje atliekamas javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumas ir Ukrainoje užaugintų javų sėklos
lygiavertiškumas  - Pranešimas: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020) 8

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: titano dioksido
(E 171) specifikacijos 8

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: didžiausios
leidžiamosios akrilamido koncentracijos tam tikruose kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose maisto
produktuose 8

Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai  - Pranešimas: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020) 8

Balsavimas dėl pakeitimų 8

(TRAN) - Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje 8

(TRAN) - Sprendimas, kuriuo Prancūzija įgaliojama sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo sąsiaurio
tunelio 8

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje 8

Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo
ir priežiūros iššūkiai finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų srityje 8

Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas: galimybės
gauti kapitalo rinkos finansavimą gerinimas, visų pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių investuotojų
galimybių dalyvauti kūrimas 8

2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis 9

08.30  Rezultatų paskelbimas 9

08.45 - 13.00 Diskusijos 9

Kova su pinigų plovimu dėl JAV kovos su finansiniais nusikaltimais tinklas (FinCEN) dokumentų -
Komisijos pareiškimas 9

Covid-19 protrūkio poveikis ilgalaikės priežiūros įstaigoms - Komisijos pareiškimas 9

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

Eritrėja, Dawitto Isaako byla 9

„Užsienio agentų“ įstatymas Nikaragvoje 9

Etiopijos migrantų padėtis sulaikymo centruose Saudo Arabijoje 9

09.30 - 10.45 Pirmasis balsavimas 10

Balsavimas dėl pakeitimų 10

Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Eritrėja, Dawitto Isaako byla 10

Pasiūlymai dėl rezoliucijų – „Užsienio agentų“ įstatymas Nikaragvoje 10

Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Etiopijos migrantų padėtis sulaikymo centruose Saudo Arabijoje 10

Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Jaunimo garantijos stiprinimas 10

12.30  Rezultatų paskelbimas 10

13.00 - 14.15 Antrasis balsavimas 10

Galutinis balsavimas 10

Eritrėja, Dawitto Isaako byla - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 10

„Užsienio agentų“ įstatymas Nikaragvoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 10

Etiopijos migrantų padėtis sulaikymo centruose Saudo Arabijoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 10

Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje  - 10

Sprendimas, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo sąsiaurio
tunelio  - 10

Ekologinė gamyba: taikymo pradžios data ir tam tikros kitos datos  - 11
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Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 11

Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių paslaugų,
institucijų ir rinkų srityje  - Pranešimas: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020) 11

Tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas: galimybės gauti kapitalo rinkos finansavimą gerinimas, visų
pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių investuotojų galimybių dalyvauti kūrimas  - Pranešimas: Isabel
Benjumea Benjumea (A9-0155/2020) 11

Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 11

16.30  Rezultatų paskelbimas 11

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 13

Pateikimo terminai 15



2020 m. spalio 5 d., pirmadienis

 

 

17.00 - 22.30     Diskusijos

1 12020 m. spalio 5 d., pirmadienis
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17.00 - 22.30 Diskusijos

19.15 - 20.30 Balsavimas

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

39 À • ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo steigimas

Pranešimas: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Pranešimas dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo
steigimo

[2020/2072(INL)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

71 • Teisinės valstybės sąlyga derybose dėl 2021–2027 DFP ir priemonė „Next Generation
EU“

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2797(RSP)]

60 À • Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2793(RSP)]

35 • Tarybos pozicijos dėl 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas

[2020/2697(RSP)]

87 • Moterų dalyvavimas priimant sprendimus bendrovių valdybose, taip pat derybų dėl
direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių
asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių padėtis

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2808(RSP)]

88 À • Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Tarybai
Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas

[2020/2764(RSP)]



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

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

78 6 «««I - Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

79 6 «««I - Sprendimas, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo
sąsiaurio tunelio

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

80 6 «««I - Ekologinė gamyba: taikymo pradžios data ir tam tikros kitos datos

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

105 • Vienas balsavimas

54 «««I - Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 514/2014 dalinis keitimas kiek tai susiję su
įsipareigojimų panaikinimo procedūra

Pranešimas: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatos, susijusios su įsipareigojimų
panaikinimo procedūra

[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

55 « - Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam tradiciniam romui taikomi
netiesioginių mokesčių tarifai

Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Prancūzijai leidžiama Gvadelupoje, Prancūzijos
Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam tradiciniam romui taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių
mokesčių tarifus

[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]

Regioninės plėtros komitetas
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56 « - AIEM mokestis Kanarų salose

Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Kanarų salose taikomo AIEM mokesčio

[COM(2020)0355 - 2020/0163(CNS)]

Regioninės plėtros komitetas

57 « - Doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos pratęsimas

Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo keičiamas Tarybos sprendimo Nr. 940/2014/ES
dėl doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos taikymo laikotarpis

[COM(2020)0371 - 2020/0174(CNS)]

Regioninės plėtros komitetas

58 - Taisomojo biudžeto Nr. 7/2020 projektas. Pajamų (nuosavų išteklių) atnaujinimas

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr.
7/2020 projekto. Pajamų (nuosavų išteklių) atnaujinimas

[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]

Biudžeto komitetas



2020 m. spalio 6 d., antradienis

 

 

09.00      Rezultatų paskelbimas

 

09.15 - 13.00     Diskusijos
 
Bendros diskusijos - Europos Vadovų Tarybos susitikimai 2020 m. spalio 1–2 d. ir

spalio 15–16 d.

 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

10.30 - 11.45     Pirmasis balsavimas
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09.00 Rezultatų paskelbimas

09.15 - 13.00 Diskusijos

10.30 - 11.45 Pirmasis balsavimas

14.15 Rezultatų paskelbimas

15.00 - 17.00 Diskusijos

17.45 - 19.00 Antrasis balsavimas

52 • 2020 m. spalio 1–2 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2787(RSP)]

53 • Pasirengimas 2020 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2788(RSP)]

19 À • Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai

Pranešimas: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

Pranešimas tema „Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai“

[2019/2157(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

99 • Balsavimas dėl pakeitimų

107 • Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių
mechanizmo sukūrimas

108 • Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Bendros prekybos politikos įgyvendinimas. 2018 m. metinė
ataskaita



14.15      Rezultatų paskelbimas

 

15.00 - 17.00     Diskusijos

 

17.45 - 19.00     Antrasis balsavimas

5 52020 m. spalio 6 d., antradienis

658.540/OJ 658.540/OJ

44 À«««I • Europos klimato teisės aktas

Pranešimas: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatoma poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas
(ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

100 • Balsavimas dėl pakeitimų

109 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europos klimato teisės aktas

110 • Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Ukrainoje atliekamo javų sėklinių pasėlių aprobavimo
lygiavertiškumas ir Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumas

113 • Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai



2020 m. spalio 7 d., trečiadienis

 

 

09.00      Rezultatų paskelbimas

 

09.15 - 13.00     Diskusijos

 

10.30 - 11.45     Pirmasis balsavimas

6 62020 m. spalio 7 d., trečiadienis

658.540/OJ 658.540/OJ

09.00 Rezultatų paskelbimas

09.15 - 13.00 Diskusijos

10.30 - 11.45 Pirmasis balsavimas

14.15 Rezultatų paskelbimas

15.00 - 17.00 Diskusijos

17.15 - 18.30 Antrasis balsavimas

91 • Su Kalnų Karabacho konfliktu susijusių karo veiksmų atnaujinimas tarp Armėnijos
ir Azerbaidžano

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

[2020/2809(RSP)]

90 • ES diplomatinė misija Venesueloje galimų rinkimų tikslu

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

[2020/2810(RSP)]

89 • Padėtis Irane

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

[2020/2811(RSP)]

125 - Naujų užduočių priskyrimo vykdomajam Komisijos pirmininkės pavaduotojui Valdžiui
Dombrovskiui patvirtinimas

[2020/2203(INS)]

75 - Mairead McGuinness paskyrimo Europos Komisijos nare patvirtinimas

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]

101 • Galutinis balsavimas

39 À - ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo steigimas

Pranešimas: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

[2020/2072(INL)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



 

14.15      Rezultatų paskelbimas

 

15.00 - 17.00     Diskusijos

 
Bendros diskusijos - Finansinės paslaugos

 
Bendrų diskusijų pabaiga

7 72020 m. spalio 7 d., trečiadienis

658.540/OJ 658.540/OJ

18 À - Bendros prekybos politikos įgyvendinimas. 2018 m. metinė ataskaita

Pranešimas: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Pranešimas „Bendros prekybos politikos įgyvendinimas. 2018 m. metinė ataskaita“

[2019/2197(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

129 • Balsavimas dėl pakeitimų

128 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europos klimato teisės aktas

50 • Europos priežiūros institucijų vaidmuo su „Wirecard“ bendrove susijusiame
skandale

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2701(RSP)]

49 À • Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros
iššūkiai finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų srityje

Pranešimas: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai „Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto
kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių paslaugų, institucijų ir
rinkų srityje“

[2020/2034(INL)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

48 À • Tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas: galimybės gauti kapitalo rinkos
finansavimą gerinimas, visų pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių investuotojų
galimybių dalyvauti kūrimas

Pranešimas: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Pranešimas tema „Tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas: galimybės gauti
kapitalo rinkos finansavimą gerinimas, visų pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių
investuotojų galimybių dalyvauti kūrimas“

[2020/2036(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



17.15 - 18.30     Antrasis balsavimas

8 82020 m. spalio 7 d., trečiadienis

658.540/OJ 658.540/OJ

106 • Galutinis balsavimas

44 À«««I - Europos klimato teisės aktas

Pranešimas: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

97 À«««I - Ukrainoje atliekamas javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumas ir Ukrainoje užaugintų javų
sėklos lygiavertiškumas

Pranešimas: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl Ukrainoje atliekamo
javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumo iš
dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB

[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

83 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: titano
dioksido (E 171) specifikacijos

B9-0308/2020

[2020/2795(RPS)]

82 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą:
didžiausios leidžiamosios akrilamido koncentracijos tam tikruose kūdikiams ir mažiems vaikams
skirtuose maisto produktuose

B9-0311/2020

[2020/2735(RPS)]

19 À - Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai

Pranešimas: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

[2019/2157(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

102 • Balsavimas dėl pakeitimų

114 • (TRAN) - Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje

115 • (TRAN) - Sprendimas, kuriuo Prancūzija įgaliojama sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo
sąsiaurio tunelio

117 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje

118 • Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika.
Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų srityje

119 • Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas:
galimybės gauti kapitalo rinkos finansavimą gerinimas, visų pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių
investuotojų galimybių dalyvauti kūrimas



2020 m. spalio 8 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. spalio 8 d., ketvirtadienis

658.540/OJ 658.540/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

92 • Kova su pinigų plovimu dėl JAV kovos su finansiniais nusikaltimais tinklas
(FinCEN) dokumentų

Komisijos pareiškimas

[2020/2812(RSP)]

63 • Covid-19 protrūkio poveikis ilgalaikės priežiūros įstaigoms

Komisijos pareiškimas

[2020/2794(RSP)]

96 À • Eritrėja, Dawitto Isaako byla

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À • „Užsienio agentų“ įstatymas Nikaragvoje

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À • Etiopijos migrantų padėtis sulaikymo centruose Saudo Arabijoje

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]



09.30 - 10.45     Pirmasis balsavimas

 

12.30      Rezultatų paskelbimas

 

13.00 - 14.15     Antrasis balsavimas

10 102020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis

658.540/OJ 658.540/OJ

103 • Balsavimas dėl pakeitimų

120 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Eritrėja, Dawitto Isaako byla

121 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų – „Užsienio agentų“ įstatymas Nikaragvoje

122 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Etiopijos migrantų padėtis sulaikymo centruose Saudo Arabijoje

123 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Jaunimo garantijos stiprinimas

124 • Galutinis balsavimas

96 À - Eritrėja, Dawitto Isaako byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À - „Užsienio agentų“ įstatymas Nikaragvoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À - Etiopijos migrantų padėtis sulaikymo centruose Saudo Arabijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]

78 6 «««I - Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

79 6 «««I - Sprendimas, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo
sąsiaurio tunelio

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas



 

16.30      Rezultatų paskelbimas

11 112020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis

658.540/OJ 658.540/OJ

80 6 «««I - Ekologinė gamyba: taikymo pradžios data ir tam tikros kitos datos

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

60 À - Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0309/2020

[2020/2793(RSP)]

49 À - Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių
paslaugų, institucijų ir rinkų srityje

Pranešimas: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

[2020/2034(INL)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

48 À - Tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas: galimybės gauti kapitalo rinkos finansavimą gerinimas,
visų pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių investuotojų galimybių dalyvauti kūrimas

Pranešimas: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

[2020/2036(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

88 À - Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai

12 12

658.540/OJ 658.540/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2020 m. spalio 5 d., pirmadienis

 

17.00 - 22.30

 

 

2020 m. spalio 6 d., antradienis

 

09.15 - 13.00

 

15.00 - 17.00

 

13 13Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

658.540/OJ 658.540/OJ

Taryba (kartu su atsakymais) :45'

Komisija (kartu su atsakymais) :45'

Biudžeto komiteto pirmininkas :3'

Pranešėjai biudžeto klausimu :6'

Pranešėjai :6'

Nuomonės referentai (2 x 1') :2'

Autorius (komitetas) :3'

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

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

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Pranešėjai :6'

Nuomonės referentas (2 x 1') :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

Komisija (kartu su atsakymais) :5'

Pranešėjas :6'

Nuomonės referentai (4 x 1') :4'

Parlamento nariai :75'

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



2020 m. spalio 7 d., trečiadienis

 

09.15 - 13.00

 

15.00 - 17.00

 

 

2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis

 

08.45 - 13.00

 

14 14Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

658.540/OJ 658.540/OJ

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

:30'

Parlamento nariai :135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, 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) :15'

Pranešėjas (2 x 6') :12'

Parlamento nariai :60'

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

Komisija (kartu su atsakymais) :35'

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

Parlamento nariai :135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 15', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI :
7'



Pateikimo terminai

 
 

2020 m. spalio 5 d., pirmadienis

 

 

2020 m. spalio 6 d., antradienis

 

15 15Pateikimo terminai

658.540/OJ 658.540/OJ

39 À • ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo steigimas  - Pranešimas: Michal
Šimečka (A9-0170/2020)

- Pakeitimai rugsėjo 30 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 2 d., penktadienis, 12.00 val.

60 À • Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 30 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 5 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 5 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 6 d., antradienis, 12.00 val.

88 À • Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000058/2020 -
B9-0018/20)  (O-000059/2020 - B9-0019/20)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 5 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

spalio 6 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai spalio 6 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 7 d., trečiadienis, 10.00 val.

78 6 • Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje  -

- (prireikus) Pakeitimai; atmetimas spalio 6 d., antradienis, 13.00 val.

- (prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 6 d., antradienis, 18.00 val.

79 6 • Sprendimas, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo
sąsiaurio tunelio  -

- (prireikus) Pakeitimai; atmetimas spalio 6 d., antradienis, 13.00 val.

- (prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 6 d., antradienis, 18.00 val.

80 6 • Ekologinė gamyba: taikymo pradžios data ir tam tikros kitos datos  -

- (prireikus) Pakeitimai; atmetimas spalio 6 d., antradienis, 13.00 val.

- (prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 6 d., antradienis, 18.00 val.

19 À • Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai  - Pranešimas: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

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

rugsėjo 30 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų spalio 1 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 2 d., penktadienis, 12.00 val.

44 À • Europos klimato teisės aktas  - Pranešimas: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 30 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 5 d., pirmadienis, 12.00 val.



2020 m. spalio 7 d., trečiadienis

 

 

2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis

 

16 16Pateikimo terminai

658.540/OJ 658.540/OJ

18 À • Bendros prekybos politikos įgyvendinimas. 2018 m. metinė ataskaita  - Pranešimas: Jörgen Warborn
(A9-0160/2020)

- Pakeitimai rugsėjo 30 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 2 d., penktadienis, 12.00 val.

49 À • Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių
paslaugų, institucijų ir rinkų srityje  - Pranešimas: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

- Pakeitimai rugsėjo 30 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 2 d., penktadienis, 12.00 val.

48 À • Tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas: galimybės gauti kapitalo rinkos finansavimą gerinimas, visų
pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių investuotojų galimybių dalyvauti kūrimas  - Pranešimas: Isabel
Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

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

rugsėjo 30 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 2 d., penktadienis, 12.00 val.

97 À • Ukrainoje atliekamas javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumas ir Ukrainoje užaugintų javų
sėklos lygiavertiškumas  - Pranešimas: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

- Pakeitimai; atmetimas spalio 2 d., penktadienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 5 d., pirmadienis, 19.00 val.

83 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: titano
dioksido (E 171) specifikacijos

- Pakeitimai spalio 2 d., penktadienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 5 d., pirmadienis, 19.00 val.

82 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: didžiausios
leidžiamosios akrilamido koncentracijos tam tikruose kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose maisto
produktuose

- Pakeitimai spalio 2 d., penktadienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 5 d., pirmadienis, 19.00 val.

96 À • Eritrėja, Dawitto Isaako byla

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) spalio 5 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

spalio 7 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

spalio 7 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 7 d., trečiadienis, 19.00 val.

95 À • „Užsienio agentų“ įstatymas Nikaragvoje

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) spalio 5 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

spalio 7 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

spalio 7 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 7 d., trečiadienis, 19.00 val.
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94 À • Etiopijos migrantų padėtis sulaikymo centruose Saudo Arabijoje

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) spalio 5 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

spalio 7 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

spalio 7 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 7 d., trečiadienis, 19.00 val.

78 6 • Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje  -

- (prireikus) Pakeitimai; atmetimas spalio 6 d., antradienis, 13.00 val.

- (prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 6 d., antradienis, 18.00 val.

79 6 • Sprendimas, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo
sąsiaurio tunelio  -

- (prireikus) Pakeitimai; atmetimas spalio 6 d., antradienis, 13.00 val.

- (prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 6 d., antradienis, 18.00 val.

80 6 • Ekologinė gamyba: taikymo pradžios data ir tam tikros kitos datos  -

- (prireikus) Pakeitimai; atmetimas spalio 6 d., antradienis, 13.00 val.

- (prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis spalio 6 d., antradienis, 18.00 val.
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