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Procedūrų paaiškinimai
Jei Parlamentas nenusprendžia kitaip, plenariniame posėdyje svarstomi tekstai teikiami balsuoti šia tvarka:
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

À = Pateikimo terminai ´ = Terminai (jei prašoma) 6 = Tekstas dar nepriimtas, galimi terminai

Turinys

Turinys
2020 m. spalio 19 d., pirmadienis
17.00 - 22.30 Diskusijos
Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
Bendros diskusijos - Skaitmeninės paslaugos ir dirbtinis intelektas
Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka - Pranešimas: Alex Agius Saliba
(A9-0181/2020)
Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių
subjektų veiklai - Pranešimas: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Skaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai - Pranešimas: Kris Peeters
(A9-0172/2020)
Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos - Pranešimas: Ibán
García Del Blanco (A9-0186/2020)
Naudojant dirbtinį intelektą taikoma civilinės atsakomybės tvarka - Pranešimas: Axel Voss
(A9-0178/2020)
Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas - Pranešimas: Stéphane
Séjourné (A9-0176/2020)
Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19 - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000052/2020 B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Komisijos įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal Reglamento (ES) 2018/1806 7
straipsnį - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Trumpas šių pranešimų pristatymas:
Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui
užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO)
įgyvendinimo ir valdymo - Pranešimas: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaita - Pranešimas: Dragoş
Tudorache (A9-0166/2020)
19.15 - 20.30 Balsavimas
Pastaba: gali būti balsuojama per kelis užėjimus, priklausomai nuo pakeitimų skaičiaus ir prašymų balsuoti
dalimis ir atskirai
Vienas balsavimas
Dalinis Reglamento (ES) Nr. 168/2013 pakeitimas, kiek tai susiję su specialiomis priemonėmis, taikomomis
L kategorijos serijos pabaigos transporto priemonėms, reaguojant į COVID-19 pandemiją - Pranešimas:
Maria Grapini (A9-0190/2020)
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Ispanijos paraišką
„EGF/2020/001 ES/Galicijos su laivų statyba susiję sektoriai“ - Pranešimas: Valerie Hayer (A9-0192/2020)
Sprendimai d?l biudžeto ?vykdymo patvirtinimo
Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020). 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis
biudžetas - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
(Balsavimas: 2020 m. gegužės 13 d.; Diskusijos 2020 m. gegužės 14 d.)
Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020). 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis
biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba (Balsavimas: 2020 m. gegužės 13 d.; Diskusijos: 2020 m.
gegužės 14 d.)

2020 m. spalio 20 d., antradienis
09.00
Rezultatų paskelbimas
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Turinys

09.15 - 10.30 Pirmasis balsavimas
Balsavimas dėl pakeitimų
Radosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir
Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto
bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo
Dragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo
ataskaita
Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis
biudžetas - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (Balsavimas 2020 m. gegužės 13 d.;
Diskusijos 2020 m. gegužės 14 d.)
Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis
biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba (Balsavimas 2020 m. gegužės 13 d.; Diskusijos 2020 m.
gegužės 14 d.)
09.15 - 13.00 Diskusijos
Bendros diskusijos - BŽŪP
Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų
(BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas - Pranešimas: Peter Jahr (A8-0200/2019)
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena - Pranešimas: Ulrike Müller
(A8-0199/2019)
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas Pranešimas: Eric Andrieu (A8-0198/2019)
13.00
Rezultatų paskelbimas
14.30 - 15.45 Antrasis balsavimas
Galutinis balsavimas
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetas - Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Balsavimas dėl pakeitimų
Alex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) Skaitmeninių paslaugų aktas. Geriau veikianti bendroji rinka
Tiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų
pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai
Ibán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių
aspektų nuostatos
Stéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto
technologijas
15.00 - 18.00 Diskusijos
2021 m. Europos Komisijos darbo programa - Komisijos pareiškimas
Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos
vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija - Pranešimas:
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio
reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 10-ojo peržiūros
proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių - Pranešimas:
Sven Mikser (A9-0020/2020)
Žiaurus policijos elgesys ES viduje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai
18.15
Rezultatų paskelbimas

659.661/OJ

4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7

659.661/OJ

Turinys

20.00 - 21.15 Trečiasis balsavimas
Balsavimas dėl pakeitimų
Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių rengtinų strateginių planų,
finansuotinų iš EŽŪGF ir iš EŽŪFKP, rėmimas
Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Bendra žemės ūkio politika: finansavimas, valdymas ir stebėsena
Galutinis balsavimas
Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka - Pranešimas: Alex Agius Saliba
(A9-0181/2020)
Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių
subjektų veiklai - Pranešimas: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Skaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai - Pranešimas: Kris Peeters
(A9-0172/2020)
Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos - Pranešimas: Ibán García
Del Blanco (A9-0186/2020)
Naudojant dirbtinį intelektą taikoma civilinės atsakomybės tvarka - Pranešimas: Axel Voss (A9-0178/2020)
Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas - Pranešimas: Stéphane Séjourné
(A9-0176/2020)
Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio
reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir
valdymo - Pranešimas: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaita - Pranešimas: Dragoş
Tudorache (A9-0166/2020)
Balsavimas dėl pakeitimų
Petras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su
Baltarusija
Sven Mikser (AFET A9-0020/2020) Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir
Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio
ginklo neplatinimo (NPT) 2020 m. peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir
branduolinio nusiginklavimo galimybių
23.00
Rezultatų paskelbimas

2020 m. spalio 21 d., trečiadienis
09.15 - 11.00 Pirmasis balsavimas
Balsavimas dėl pakeitimų
Pasiūlymas dėl rezoliucijos – Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19
Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio
politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų
fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir
kitų reglamentų pakeitimas
09.15 - 13.00 Diskusijos
2020 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados, visų pirma derybos dėl būsimų
santykių su JK - Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai
Bendros diskusijos - 2020 m. euro zonos politika
2020 m. euro zonos ekonominė politika - Pranešimas: Joachim Schuster (A9-0193/2020)
2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinė politika - Pranešimas: Klára Dobrev (A9-0183/2020)
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Turinys

13.30
Rezultatų paskelbimas
14.30 - 15.45 Antrasis balsavimas
Galutinis balsavimas
Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos
vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija - Pranešimas:
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio
reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 10-ojo peržiūros
proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių - Pranešimas:
Sven Mikser (A9-0020/2020)
Balsavimas dėl pakeitimų
Joachim Schuster (ECON A9-) - 2020 m. euro zonos ekonominė politika
Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - 2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinė politika
Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio
politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų
fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir
kitų reglamentų pakeitimas
15.00 - 18.00 Diskusijos
ES priemonės, skirtos ekonominiams ir socialiniams COVID-19 krizės padariniams švelninti - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai
Miškų kirtimas - Pranešimas: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
18.15
Rezultatų paskelbimas
20.00 - 21.15 Trečiasis balsavimas
Galutinis balsavimas
Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19 - Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Komisijos įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal Reglamento (ES) 2018/1806 7
straipsnį - Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2020 m. euro zonos ekonominė politika - Pranešimas: Joachim Schuster (A9-0193/2020)
2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinė politika - Pranešimas: Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Balsavimas dėl pakeitimų
Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Miškų kirtimas
Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio
politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų
fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir
kitų reglamentų pakeitimas

2020 m. spalio 22 d., ketvirtadienis
09.00
Rezultatų paskelbimas
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Turinys

09.15 - 10.30 Pirmasis balsavimas
Balsavimas dėl pakeitimų
Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio
politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų
fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
09.15 - 13.00 Diskusijos
Lyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikoje - Pranešimas: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Rimtos grėsmės saugumui dėl ES pasų ir vizų pardavimo nusikaltėliams - Komisijos pareiškimas
Energetikos sąjungos būklė - Komisijos pareiškimas
Energetikos chartijos sutarties suderinimas su Europos žaliuoju kursu - Komisijos pareiškimas
12.00
Sacharovo premijos paskelbimas
13.00
Rezultatų paskelbimas
14.30 - 15.45 Antrasis balsavimas
Balsavimas dėl pakeitimų
Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių rengtinų strateginių planų,
finansuotinų iš EŽŪGF ir iš EŽŪFKP, rėmimas
Galutinis balsavimas
Miškų kirtimas - Pranešimas: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Balsavimas dėl pakeitimų
Ernest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) - Lyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikoje
18.15
Rezultatų paskelbimas
20.00 - 21.15 Trečiasis balsavimas
Balsavimas dėl pakeitimų
Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių rengtinų strateginių planų,
finansuotinų iš EŽŪGF ir iš EŽŪFKP, rėmimas
Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Bendra žemės ūkio politika: finansavimas, valdymas ir stebėsena

2020 m. spalio 23 d., penktadienis
08.45
Rezultatų paskelbimas
09.00 - 10.15 Pirmasis balsavimas
Galutinis balsavimas
Lyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikoje - Pranešimas: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Balsavimas dėl pakeitimų
Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir
kitų reglamentų pakeitimas
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Turinys

12.45
Rezultatų paskelbimas
13.15 - 14.30 Antrasis balsavimas
Galutinis balsavimas
Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų
(BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas - Pranešimas: Peter Jahr (A8-0200/2019)
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena - Pranešimas: Ulrike Müller
(A8-0199/2019)
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas Pranešimas: Eric Andrieu (A8-0198/2019)
17.00
Rezultatų paskelbimas
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16
16

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

18

Pateikimo terminai
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2020 m. spalio 19 d., pirmadienis

1

2020 m. spalio 19 d., pirmadienis
17.00 - 22.30
19.15 - 20.30

17.00 - 22.30
1

Diskusijos
Balsavimas

Diskusijos
• Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
Bendros diskusijos - Skaitmeninės paslaugos ir dirbtinis intelektas

13

À

• Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka
Pranešimas: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl skaitmeninių paslaugų akto: geriau
veikianti bendroji rinka
[2020/2018(INL)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

33

À

• Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų
pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai
Pranešimas: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl skaitmeninių paslaugų akto:
komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų
veiklai
[2020/2019(INL)]
Teisės reikalų komitetas

60

À

• Skaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai
Pranešimas: Kris Peeters (A9-0172/2020)
Pranešimas dėl skaitmeninių paslaugų akto ir su pagrindinėmis teisėmis susijusių
klausimų
[2020/2022(INI)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

10

À

• Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos
Pranešimas: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir
susijusių technologijų etinių aspektų nuostatų
[2020/2012(INL)]
Teisės reikalų komitetas

32

659.661/OJ

• Naudojant dirbtinį intelektą taikoma civilinės atsakomybės tvarka
Pranešimas: Axel Voss (A9-0178/2020)
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl naudojant dirbtinį intelektą taikomos
civilinės atsakomybės tvarkos
[2020/2014(INL)]
Teisės reikalų komitetas
659.661/OJ

2

2020 m. spalio 19 d., pirmadienis

55

À

2

• Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas
Pranešimas: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Pranešimas dėl intelektinės nuosavybės teisių plėtojant dirbtinio intelekto
technologijas
[2020/2015(INI)]
Teisės reikalų komitetas
Bendrų diskusijų pabaiga

58

À

• Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu
Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Kultūros ir švietimo komitetas
Tarybai
Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19
Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Kultūros ir švietimo komitetas
Komisijai
Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19

[2020/2760(RSP)]
39

À

• Komisijos įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal
Reglamento (ES) 2018/1806 7 straipsnį
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal ES Reglamento Nr. 2018/1806
7 straipsnį

[2020/2605(RSP)]
Trumpas šių pranešimų pristatymas:
53

À

• Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos
vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio
struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo
Pranešimas: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir
saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO)
įgyvendinimo ir valdymo
[2020/2080(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

22

À

• ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaita
Pranešimas: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo
ataskaitos
[2019/2201(INI)]
Užsienio reikalų komitetas

659.661/OJ

659.661/OJ

3

2020 m. spalio 19 d., pirmadienis

19.15 - 20.30
63

3

Balsavimas
• Pastaba: gali būti balsuojama per kelis užėjimus, priklausomai nuo pakeitimų skaičiaus ir prašymų
balsuoti dalimis ir atskirai

69
48

• Vienas balsavimas
«««I

- Dalinis Reglamento (ES) Nr. 168/2013 pakeitimas, kiek tai susiję su specialiomis priemonėmis,
taikomomis L kategorijos serijos pabaigos transporto priemonėms, reaguojant į COVID-19
pandemiją
Pranešimas: Maria Grapini (A9-0190/2020)
Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo reaguojant į COVID-19 protrūkį iš dalies
keičiamos Reglamento (ES) Nr. 168/2013 nuostatos dėl L kategorijos serijos pabaigos transporto
priemonėms taikomų specialių priemonių
[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

54

- Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Ispanijos paraišką
„EGF/2020/001 ES/Galicijos su laivų statyba susiję sektoriai“
Pranešimas: Valerie Hayer (A9-0192/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2020/001 ES/Galicijos su
laivų statyba susiję sektoriai“
[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]
Biudžeto komitetas

70

• Sprendimai d?l biudžeto ?vykdymo patvirtinimo

82

• Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020). 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis
biudžetas - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
(Balsavimas: 2020 m. gegužės 13 d.; Diskusijos 2020 m. gegužės 14 d.)

83

• Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020). 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis

biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba (Balsavimas: 2020 m. gegužės 13 d.; Diskusijos: 2020
m. gegužės 14 d.)

659.661/OJ

659.661/OJ

4

2020 m. spalio 20 d., antradienis

4

2020 m. spalio 20 d., antradienis
09.00
09.15 - 10.30
09.15 - 13.00
13.00
14.30 - 15.45
15.00 - 18.00
18.15
20.00 - 21.15
23.00

Rezultatų paskelbimas
Pirmasis balsavimas
Diskusijos
Rezultatų paskelbimas
Antrasis balsavimas
Diskusijos
Rezultatų paskelbimas
Trečiasis balsavimas
Rezultatų paskelbimas

09.00
126

09.15 - 10.30

• Rezultatų paskelbimas
Pirmasis balsavimas

71

• Balsavimas dėl pakeitimų

77

• Radosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko

pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl
nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo
Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

78

• Dragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika
įgyvendinimo ataskaita

79

• Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis
biudžetas - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (Balsavimas 2020 m. gegužės 13 d.;
Diskusijos 2020 m. gegužės 14 d.)

80

• Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis

biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba (Balsavimas 2020 m. gegužės 13 d.; Diskusijos 2020 m.
gegužės 14 d.)

09.15 - 13.00

Diskusijos
Bendros diskusijos - BŽŪP

659.661/OJ

659.661/OJ

5

2020 m. spalio 20 d., antradienis

5

19

À «««I

• Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką
rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos
žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo
plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
Pranešimas: Peter Jahr (A8-0200/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių
planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo
(EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo
taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr.
1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

20

À «««I

• Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
Pranešimas: Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo
panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

21

À «««I

• Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų
reglamentų pakeitimas
Pranešimas: Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės
ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto
produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų
apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES)
Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems
Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio
priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Bendrų diskusijų pabaiga
13.00
127

14.30 - 15.45
81

659.661/OJ

• Rezultatų paskelbimas
Antrasis balsavimas
• Galutinis balsavimas

659.661/OJ

6

2020 m. spalio 20 d., antradienis

6

43

À

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetas
Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo,
VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
(Balsavimas: 13/05/2020, Diskusijos: 14/05/2020)

44

À

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir
Taryba
Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo,
II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
(Balsavimas: 13/05/2020, Diskusijos: 14/05/2020)

141

• Balsavimas dėl pakeitimų

72

• Alex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) Skaitmeninių paslaugų aktas. Geriau veikianti bendroji
rinka

73

• Tiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės
nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai

75

• Ibán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų
etinių aspektų nuostatos

76

• Stéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto
technologijas

15.00 - 18.00
25

50

Diskusijos
• 2021 m. Europos Komisijos darbo programa
Komisijos pareiškimas
[2020/2772(RSP)]
Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

À

659.661/OJ

• Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo
politikai dėl santykių su Baltarusija
Pranešimas: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir
saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija
[2020/2081(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

659.661/OJ

7

28

2020 m. spalio 20 d., antradienis

À

65

7

• Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos
vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl
branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 10-ojo peržiūros proceso parengimo,
branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių
Pranešimas: Sven Mikser (A9-0020/2020)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininkės
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai
dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 2020 m. peržiūros proceso
parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių
[2020/2004(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis
• Žiaurus policijos elgesys ES viduje
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2823(RSP)]

18.15
128

• Rezultatų paskelbimas

20.00 - 21.15

Trečiasis balsavimas

154

• Balsavimas dėl pakeitimų

144

• Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių rengtinų strateginių
planų, finansuotinų iš EŽŪGF ir iš EŽŪFKP, rėmimas

145

• Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Bendra žemės ūkio politika: finansavimas, valdymas ir
stebėsena

125

• Galutinis balsavimas

13

À

- Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka
Pranešimas: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
[2020/2018(INL)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

33

À

- Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei
komercinių subjektų veiklai
Pranešimas: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
[2020/2019(INL)]
Teisės reikalų komitetas

60

À

- Skaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai
Pranešimas: Kris Peeters (A9-0172/2020)
[2020/2022(INI)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

659.661/OJ

659.661/OJ

8

10

2020 m. spalio 20 d., antradienis

À

32

8

- Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos
Pranešimas: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
[2020/2012(INL)]
Teisės reikalų komitetas
- Naudojant dirbtinį intelektą taikoma civilinės atsakomybės tvarka
Pranešimas: Axel Voss (A9-0178/2020)
[2020/2014(INL)]
Teisės reikalų komitetas

55

À

- Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas
Pranešimas: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
[2020/2015(INI)]
Teisės reikalų komitetas

53

À

- Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui
užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO)
įgyvendinimo ir valdymo
Pranešimas: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
[2020/2080(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

22

À

- ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaita
Pranešimas: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
[2019/2201(INI)]
Užsienio reikalų komitetas

84

• Balsavimas dėl pakeitimų

85

• Petras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos

pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo
politikai dėl santykių su Baltarusija
Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

86

• Sven Mikser (AFET A9-0020/2020) Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir
Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl
branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 2020 m. peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų
kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių
Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

23.00
129

659.661/OJ

• Rezultatų paskelbimas

659.661/OJ

9

2020 m. spalio 21 d., trečiadienis

9

2020 m. spalio 21 d., trečiadienis
09.15 - 11.00
09.15 - 13.00
13.30
14.30 - 15.45
15.00 - 18.00
18.15
20.00 - 21.15

09.15 - 11.00

Pirmasis balsavimas
Diskusijos
Rezultatų paskelbimas
Antrasis balsavimas
Diskusijos
Rezultatų paskelbimas
Trečiasis balsavimas

Pirmasis balsavimas

87

• Balsavimas dėl pakeitimų

88

• Pasiūlymas dėl rezoliucijos – Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19

90

• Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės
ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės
ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas

91

• Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir
stebėsena

92

• Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo
reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas

09.15 - 13.00
26

Diskusijos
• 2020 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados, visų pirma
derybos dėl būsimų santykių su JK
Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2773(RSP)]
Bendros diskusijos - 2020 m. euro zonos politika

42

À

• 2020 m. euro zonos ekonominė politika
Pranešimas: Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Pranešimas dėl 2020 m. euro zonos ekonominės politikos
[2020/2078(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

49

À

• 2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinė politika
Pranešimas: Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Pranešimas dėl 2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinės politikos
[2020/2079(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

659.661/OJ

659.661/OJ

10

2020 m. spalio 21 d., trečiadienis

10

Bendrų diskusijų pabaiga
13.30
130

• Rezultatų paskelbimas

14.30 - 15.45
93

Antrasis balsavimas
• Galutinis balsavimas

50

À

- Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos
vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija
Pranešimas: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
[2020/2081(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

28

À

- Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui
užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 10ojo peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo
galimybių
Pranešimas: Sven Mikser (A9-0020/2020)
[2020/2004(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

94

• Balsavimas dėl pakeitimų

95

• Joachim Schuster (ECON A9-) - 2020 m. euro zonos ekonominė politika

96

• Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - 2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinė politika

97

• Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės
ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės
ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas

98

• Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir
stebėsena

99

• Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo
reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas

15.00 - 18.00
59

659.661/OJ

Diskusijos
• ES priemonės, skirtos ekonominiams ir socialiniams COVID-19 krizės padariniams
švelninti
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2792(RSP)]

659.661/OJ

11

51

2020 m. spalio 21 d., trečiadienis

À

11

• Miškų kirtimas
Pranešimas: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Pranešimas su rekomendacijomis dėl ES teisinės sistemos, skirtos ES sukeliamam
pasauliniam miškų naikinimui sustabdyti ir pradėti juos atkurti
[2020/2006(INL)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

18.15
131

• Rezultatų paskelbimas

20.00 - 21.15
100

Trečiasis balsavimas
• Galutinis balsavimas

58

À

- Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0338/2020
[2020/2760(RSP)]

39

À

- Komisijos įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal Reglamento (ES)
2018/1806 7 straipsnį
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0339/2020
[2020/2605(RSP)]

42

À

- 2020 m. euro zonos ekonominė politika
Pranešimas: Joachim Schuster (A9-0193/2020)
[2020/2078(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

49

À

- 2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinė politika
Pranešimas: Klára Dobrev (A9-0183/2020)
[2020/2079(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

101

• Balsavimas dėl pakeitimų

102

• Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Miškų kirtimas

103

• Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės
ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės
ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas

104

• Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir
stebėsena

105

• Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo
reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas

659.661/OJ

659.661/OJ

12

659.661/OJ

2020 m. spalio 21 d., trečiadienis

12

659.661/OJ

13

2020 m. spalio 22 d., ketvirtadienis

13

2020 m. spalio 22 d., ketvirtadienis
09.00
09.15 - 10.30
09.15 - 13.00
12.00
13.00
14.30 - 15.45
18.15
20.00 - 21.15

Rezultatų paskelbimas
Pirmasis balsavimas
Diskusijos
Sacharovo premijos paskelbimas
Rezultatų paskelbimas
Antrasis balsavimas
Rezultatų paskelbimas
Trečiasis balsavimas

09.00
132

• Rezultatų paskelbimas

09.15 - 10.30

Pirmasis balsavimas

107

• Balsavimas dėl pakeitimų

108

• Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės
ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės
ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas

09.15 - 13.00
34

À

Diskusijos
• Lyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikoje
Pranešimas: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Pranešimas dėl lyčių lygybės ES užsienio ir saugumo politikoje
[2019/2167(INI)]
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

66

• Rimtos grėsmės saugumui dėl ES pasų ir vizų pardavimo nusikaltėliams
Komisijos pareiškimas
[2020/2824(RSP)]

67

• Energetikos sąjungos būklė
Komisijos pareiškimas
[2020/2825(RSP)]

68

• Energetikos chartijos sutarties suderinimas su Europos žaliuoju kursu
Komisijos pareiškimas
[2020/2827(RSP)]

659.661/OJ

659.661/OJ

14

2020 m. spalio 22 d., ketvirtadienis

14

12.00
135

• Sacharovo premijos paskelbimas

13.00
133

• Rezultatų paskelbimas

14.30 - 15.45

Antrasis balsavimas

149

• Balsavimas dėl pakeitimų

113

• Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių rengtinų strateginių
planų, finansuotinų iš EŽŪGF ir iš EŽŪFKP, rėmimas

106
51

• Galutinis balsavimas
À

- Miškų kirtimas
Pranešimas: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
[2020/2006(INL)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

111

• Balsavimas dėl pakeitimų

112

• Ernest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) - Lyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikoje

18.15
134

20.00 - 21.15

• Rezultatų paskelbimas
Trečiasis balsavimas

153

• Balsavimas dėl pakeitimų

146

• Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių rengtinų strateginių
planų, finansuotinų iš EŽŪGF ir iš EŽŪFKP, rėmimas

147

• Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Bendra žemės ūkio politika: finansavimas, valdymas ir
stebėsena

659.661/OJ

659.661/OJ

15

2020 m. spalio 23 d., penktadienis

15

2020 m. spalio 23 d., penktadienis
08.45
09.00 - 10.15
12.45
13.15 - 14.30
17.00

Rezultatų paskelbimas
Pirmasis balsavimas
Rezultatų paskelbimas
Antrasis balsavimas
Rezultatų paskelbimas

08.45
140

• Rezultatų paskelbimas

09.00 - 10.15
116
34

Pirmasis balsavimas
• Galutinis balsavimas

À

- Lyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikoje
Pranešimas: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
[2019/2167(INI)]
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

117

• Balsavimas dėl pakeitimų

120

• Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo
reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas

12.45
136

• Rezultatų paskelbimas

13.15 - 14.30
142

Antrasis balsavimas
• Galutinis balsavimas

19

À «««I

- Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių
planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
Pranešimas: Peter Jahr (A8-0200/2019)
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

20

À «««I

- Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
Pranešimas: Ulrike Müller (A8-0199/2019)
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

659.661/OJ

659.661/OJ

16

21

2020 m. spalio 23 d., penktadienis

À «««I

16

- Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas
Pranešimas: Eric Andrieu (A8-0198/2019)
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

17.00
137

659.661/OJ

• Rezultatų paskelbimas

659.661/OJ

17

17

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)
Pateikimo terminai

659.661/OJ

659.661/OJ

18

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

18

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

2020 m. spalio 19 d., pirmadienis
17.00 - 22.30

Taryba (kartu su atsakymais)
Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis
įgaliotinis (kartu su atsakymais)
Komisija (kartu su atsakymais)
Pranešėjas (6 x 6')
Nuomonės referentas (17 x 1')
Autorius (komitetas) (2 x 3')
Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 160 straipsnis) (2 x 4')
Parlamento nariai

:5'
:10'
:20'
:36'
:17'
:6'
:8'
:89' 30

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

2020 m. spalio 20 d., antradienis
09.15 - 13.00

Komisija (kartu su atsakymais)
Pranešėjas (3 x 6')
Nuomonės referentas (6 x 1')
Parlamento nariai

:10'
:18'
:6'
:120'

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

15.00 - 18.00

Taryba (kartu su atsakymais)
Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis
įgaliotinis (kartu su atsakymais)
Komisija (kartu su atsakymais)
Pranešėjas (2 x 6')
Parlamento nariai

:10'
:10'
:20'
:12'
:60'

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

659.661/OJ

659.661/OJ

19

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

19

2020 m. spalio 21 d., trečiadienis
09.15 - 13.00

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas (kartu su atsakymais)
Komisija (kartu su atsakymais)
Pranešėjas (2 x 6')
Parlamento nariai

:15'
:20'
:12'
:105' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 10', GUE/NGL : 7', NI : 6'

15.00 - 18.00

Taryba (kartu su atsakymais)
Komisija (kartu su atsakymais)
Pranešėjas
Nuomonės referentas (4 x 1')
Parlamento nariai

:10'
:15'
:6'
:4'
:89' 30

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

2020 m. spalio 22 d., ketvirtadienis
09.15 - 13.00

Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis
įgaliotinis (kartu su atsakymais)
Komisija (kartu su atsakymais)
Pranešėjas
Nuomonės referentas
Parlamento nariai

:5'
:30'
:6'
:1'
:105' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 10', GUE/NGL : 7', NI : 6'

659.661/OJ

659.661/OJ

20

Pateikimo terminai

20

Pateikimo terminai

2020 m. spalio 19 d., pirmadienis
13 À

•
-

33 À

•
-

60 À

•
-

10 À

•
-

55 À

•
-

58 À

•
-

39 À

•
-

53 À

•
-

22 À

•
-

659.661/OJ

Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka - Pranešimas: Alex Agius Saliba
(A9-0181/2020)
Pakeitimai
spalio 13 d., antradienis, 19.00 val.
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis
spalio 16 d., penktadienis, 12.00 val.
Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių
subjektų veiklai - Pranešimas: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Pakeitimai
spalio 13 d., antradienis, 19.00 val.
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis
spalio 16 d., penktadienis, 12.00 val.
Skaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai - Pranešimas: Kris Peeters
(A9-0172/2020)
Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys),
spalio 13 d., antradienis, 19.00 val.
alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis
spalio 16 d., penktadienis, 12.00 val.
Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos - Pranešimas: Ibán García
Del Blanco (A9-0186/2020)
Pakeitimai
spalio 13 d., antradienis, 19.00 val.
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis
spalio 16 d., penktadienis, 12.00 val.
Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas - Pranešimas: Stéphane Séjourné
(A9-0176/2020)
Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys),
spalio 13 d., antradienis, 19.00 val.
alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis
spalio 16 d., penktadienis, 12.00 val.
Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19 - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000052/2020 B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
spalio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.
Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos
spalio 19 d., pirmadienis, 19.00 val.
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis
spalio 20 d., antradienis, 12.00 val.
Komisijos įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal Reglamento (ES) 2018/1806
7 straipsnį - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
spalio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.
Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos
spalio 19 d., pirmadienis, 19.00 val.
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis
spalio 20 d., antradienis, 12.00 val.
Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui
užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO)
įgyvendinimo ir valdymo - Pranešimas: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Pakeitimai
spalio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis
spalio 16 d., penktadienis, 12.00 val.
ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaita - Pranešimas: Dragoş
Tudorache (A9-0166/2020)
Pakeitimai
spalio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis
spalio 16 d., penktadienis, 12.00 val.
659.661/OJ

21

Pateikimo terminai

21

2020 m. spalio 20 d., antradienis
19 À

•
-

20 À

•
-

21 À

•
-

43 À

•
-

44 À

•
-

50 À

•
-

28 À

•

-

Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų
(BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas - Pranešimas: Peter Jahr (A8-0200/2019)
Pakeitimai; atmetimas
spalio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis
spalio 19 d., pirmadienis, 12.00 val.
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena - Pranešimas: Ulrike Müller
(A8-0199/2019)
Pakeitimai; atmetimas
spalio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis
spalio 19 d., pirmadienis, 12.00 val.
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas Pranešimas: Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Pakeitimai; atmetimas
spalio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis
spalio 19 d., pirmadienis, 12.00 val.
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetas - Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Pakeitimai
spalio 15 d., ketvirtadienis, 13.00 val.
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis
spalio 16 d., penktadienis, 12.00 val.
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Pakeitimai
spalio 15 d., ketvirtadienis, 13.00 val.
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis
spalio 16 d., penktadienis, 12.00 val.
Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos
vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija Pranešimas: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Pakeitimai
spalio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis
spalio 16 d., penktadienis, 12.00 val.
Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui
užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 10-ojo
peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių Pranešimas: Sven Mikser (A9-0020/2020)
Pakeitimai
spalio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis
spalio 16 d., penktadienis, 12.00 val.

2020 m. spalio 21 d., trečiadienis
42 À

49 À

659.661/OJ

•

2020 m. euro zonos ekonominė politika - Pranešimas: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

-

Pakeitimai
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis

•

2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinė politika - Pranešimas: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

-

Pakeitimai
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis

spalio 16 d., penktadienis, 12.00 val.
spalio 19 d., pirmadienis, 19.00 val.

spalio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.
spalio 16 d., penktadienis, 12.00 val.

659.661/OJ

22

51 À

Pateikimo terminai

•

Miškų kirtimas - Pranešimas: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

-

Pakeitimai
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis

22

spalio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.
spalio 16 d., penktadienis, 12.00 val.

2020 m. spalio 22 d., ketvirtadienis
34 À

•

Lyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikoje - Pranešimas: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

-

Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys),
alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos
Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis

-

spalio 14 d., trečiadienis, 13.00 val.
spalio 16 d., penktadienis, 12.00 val.

2020 m. spalio 23 d., penktadienis

659.661/OJ

659.661/OJ

