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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

659.871/OJ 659.871/OJ

2020 m. lapkričio 11 d., trečiadienis 1

15.00 - 22.30 Diskusijos 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Daugiametė finansinė programa (įskaitant nuosavus išteklius), teisinės valstybės principo sąlygų
mechanizmas ir Europos ekonomikos gaivinimo fondas - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 1

JAV prezidento rinkimų rezultatai 1

Kova su terorizmu ir teisė į saviraiškos laisvę ir švietimą - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 1

Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai  - Pranešimas: Pierre
Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020) 1

17.00 - 18.15 Balsavimas 1

Pastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo pakeitimų
skaičiaus 1

Vienintelis ir galutinis balsavimai 1

Išskirtinių prekybos priemonių, skirtų Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese
dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, nustatymas  - Pranešimas: Emmanuel Maurel
(A9-0175/2020) 1

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87427 ×
MON 89034 × MIR162 × NK603 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš dviejų arba trijų atskirų
MON 87427, MON 89034, MIR 162 ir NK603 genetinių modifikacijų derinių 2

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos SYHT0H2 (SYN-
ØØØH2–5) 2

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87427 ×
MON 89034 × MON 87460 × MIR162 × NK603 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš dviejų, trijų
arba keturių atskirų MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 ir NK603 genetinių modifikacijų
derinių 2

Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas   -
Rekomendacija: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020) 2

Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas
(Rezoliucija)  - Pranešimas: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020) 2

ES ir Seišelių tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimas. Protokolas (2020–2026 m.)  -
Rekomendacija: Caroline Roose (A9-0185/2020) 2

ES ir Kinijos susitarimas: bendradarbiavimas geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsauga  -
Rekomendacija: Iuliu Winkler (A9-0199/2020) 2

ES ir Kinijos susitarimas: bendradarbiavimas geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsauga
(Rezoliucija)  - Pranešimas: Iuliu Winkler (A9-0202/2020) 3

Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema: apmokestinamųjų asmenų nustatymas registravimas Šiaurės
Airijoje  - Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0200/2020) 3

Balsavimai dėl preliminarių susitarimų 3

Rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos pajėgumų apribojimo, duomenų rinkimo ir kontrolės
priemonių įvedimas Baltijos jūroje ir rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos laivų veiklos
nutraukimas visam laikui  - Pranešimas: Niclas Herbst (A9-0093/2020) 3

Valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimas  - Pranešimas: Manuel Pizarro
(A9-0128/2020) 3

21.00  Rezultatų paskelbimas 3

2020 m. lapkričio 12 d., ketvirtadienis 4



Turinys
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08.30 - 13.00 Diskusijos 4

Dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei -
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000065/2020 - B9-0023/20) 4

Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa 2021–2027 m. laikotarpiu (programa „ES – sveikatos labui“)  -
Pranešimas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020) 4

Pirkimo skaidrumas ir galimybė gauti COVID-19 vakcinas - Komisijos pareiškimas 4

Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas  - Pranešimas: Siegfried Mureşan, Paul Tang
(A9-0198/2020) 4

09.30 - 10.45 Pirmasis balsavimas 5

Balsavimas dėl pakeitimų 5

2021 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas – visi skirsniai 5

(BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
2021 finansinių metų bendrasis Europos Sąjungos biudžetas. Visi skirsniai 5

(PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
ES ir Seišelių tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimas. Protokolas (2020–2026 m.)
(Rezoliucija) 5

13.00  Rezultatų paskelbimas 5

Europos Parlamento pirmojo pirmininko pavaduotojo (vietoj Mairead McGuinness) rinkimų rezultatų
paskelbimas 5

14.30 - 15.45 Antrasis balsavimas 5

Galutinis balsavimas 5

Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai  - Pranešimas: Pierre
Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020) 5

ES ir Seišelių tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimas. Protokolas (2020–2026 m.)
(Rezoliucija)  - Pranešimas: Caroline Roose (A9-0184/2020) 5

Balsavimas dėl pakeitimų 5

(ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa 2021–2027 m. laikotarpiu (programa „ES – sveikatos labui“) 5

(BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas 5

18.15  Rezultatų paskelbimas 6

2020 m. lapkričio 13 d., penktadienis 7

09.00 - 10.15 Pirmasis balsavimas 7

Galutinis balsavimas 7

Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa 2021–2027 m. laikotarpiu (programa „ES – sveikatos labui“)  -
Pranešimas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020) 7

Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas  - Pranešimas: Siegfried Mureşan, Paul Tang
(A9-0198/2020) 7

Balsavimas dėl pakeitimų 7

(BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI Programa „InvestEU“ 7

Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms teisėms
ir teisinei valstybei 7

12.45  Rezultatų paskelbimas 7



Turinys
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14.00 - 15.15 Antrasis balsavimas 7

Galutinis balsavimas 7

Programa „InvestEU“  - Pranešimas: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020) 7

Dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei -
Pasiūlymai dėl rezoliucijų 7

17.30  Rezultatų paskelbimas 8

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 10

Pateikimo terminai 11



2020 m. lapkričio 11 d., trečiadienis

 

 

15.00 - 22.30     Diskusijos

 

17.00 - 18.15     Balsavimas
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15.00 - 22.30 Diskusijos

17.00 - 18.15 Balsavimas

21.00 Rezultatų paskelbimas

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

81 • Daugiametė finansinė programa (įskaitant nuosavus išteklius), teisinės valstybės
principo sąlygų mechanizmas ir Europos ekonomikos gaivinimo fondas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2858(RSP)]

46 • JAV prezidento rinkimų rezultatai

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

42 • Kova su terorizmu ir teisė į saviraiškos laisvę ir švietimą

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2841(RSP)]

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

22 À • Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

Pranešimas: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2021 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo
biudžeto projekto

[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]

Biudžeto komitetas

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

62 • Vienintelis ir galutinis balsavimai

45 «««I - Išskirtinių prekybos priemonių, skirtų Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese
dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, nustatymas

Pranešimas: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos
Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir
teritorijoms

[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas
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48 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON
87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš dviejų arba
trijų atskirų MON 87427, MON 89034, MIR 162 ir NK603 genetinių modifikacijų derinių

B9-0346/2020

[2020/2836(RSP)]

49 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos SYHT0H2
(SYN-ØØØH2–5)

B9-0349/2020

[2020/2838(RSP)]

50 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON
87427 × MON 89034 × MON 87460 × MIR162 × NK603 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti
iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 ir NK603
genetinių modifikacijų derinių

B9-0347/2020

[2020/2837(RSP)]

17 ««« - Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas

Rekomendacija: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos
partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo Sąjungos vardu projekto

[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

16 - Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas
(Rezoliucija)

Pranešimas: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir
Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo projekto

[2019/0226M(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

13 ««« - ES ir Seišelių tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimas. Protokolas
(2020–2026 m.)

Rekomendacija: Caroline Roose (A9-0185/2020)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos
partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo (2020–2026 m.) sudarymo Sąjungos vardu projekto

[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

30 ««« - ES ir Kinijos susitarimas: bendradarbiavimas geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų
apsauga

Rekomendacija: Iuliu Winkler (A9-0199/2020)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos
Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos
sudarymo projekto

[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas



 

21.00      Rezultatų paskelbimas
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39 - ES ir Kinijos susitarimas: bendradarbiavimas geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų
apsauga (Rezoliucija)

Pranešimas: Iuliu Winkler (A9-0202/2020)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos
Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių
nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos sudarymo

[2020/0089M(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

32 « - Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema: apmokestinamųjų asmenų nustatymas registravimas
Šiaurės Airijoje

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl apmokestinamųjų asmenų registravimo Šiaurės
Airijoje iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos

[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

63 • Balsavimai dėl preliminarių susitarimų

12 À«««I - Rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos pajėgumų apribojimo, duomenų rinkimo ir
kontrolės priemonių įvedimas Baltijos jūroje ir rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos
laivų veiklos nutraukimas visam laikui

Pranešimas: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo dėl rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos
pajėgumų apribojimo, duomenų rinkimo ir kontrolės priemonių įvedimo Baltijos jūroje iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) 2016/1139 ir dėl rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos laivų veiklos
nutraukimo visam laikui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 508/2014

[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]

Žuvininkystės komitetas

20 À«««I - Valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimas

Pranešimas: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo

[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas



2020 m. lapkričio 12 d., ketvirtadienis

 

 

08.30 - 13.00     Diskusijos
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08.30 - 13.00 Diskusijos

09.30 - 10.45 Pirmasis balsavimas

13.00 Rezultatų paskelbimas

14.30 - 15.45 Antrasis balsavimas

18.15 Rezultatų paskelbimas

27 À • Dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms teisėms ir
teisinei valstybei

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Juan Fernando López Aguilar (O-000065/2020 - B9-0023/20)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei

[2020/2790(RSP)]

28 À«««I • Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa 2021–2027 m. laikotarpiu (programa
„ES – sveikatos labui“)

Pranešimas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatoma 2021-2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa
(programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 282/2014

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

44 • Pirkimo skaidrumas ir galimybė gauti COVID-19 vakcinas

Komisijos pareiškimas

[2020/2843(RSP)]

25 À • Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas

Pranešimas: Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

Pranešimas „Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas“

[2020/2058(INI)]

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas



09.30 - 10.45     Pirmasis balsavimas

 

13.00      Rezultatų paskelbimas

 

14.30 - 15.45     Antrasis balsavimas

5 52020 m. lapkričio 12 d., ketvirtadienis

659.871/OJ 659.871/OJ

65 • Balsavimas dėl pakeitimų

40 À • 2021 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas – visi skirsniai

70 • (BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
2021 finansinių metų bendrasis Europos Sąjungos biudžetas. Visi skirsniai

75 • (PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
ES ir Seišelių tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimas. Protokolas (2020–2026
m.) (Rezoliucija)

83 • Europos Parlamento pirmojo pirmininko pavaduotojo (vietoj Mairead McGuinness)
rinkimų rezultatų paskelbimas

66 • Galutinis balsavimas

22 À - Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

Pranešimas: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]

Biudžeto komitetas

14 À - ES ir Seišelių tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimas. Protokolas
(2020–2026 m.) (Rezoliucija)

Pranešimas: Caroline Roose (A9-0184/2020)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir
Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo (2020–2026 m.)
sudarymo Sąjungos vardu projekto

[2020/0002M(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

67 • Balsavimas dėl pakeitimų

76 • (ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa 2021–2027 m. laikotarpiu (programa „ES – sveikatos
labui“)

78 • (BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas



18.15      Rezultatų paskelbimas

6 62020 m. lapkričio 12 d., ketvirtadienis

659.871/OJ 659.871/OJ



2020 m. lapkričio 13 d., penktadienis

 

 

09.00 - 10.15     Pirmasis balsavimas

 

12.45      Rezultatų paskelbimas

 

14.00 - 15.15     Antrasis balsavimas

7 72020 m. lapkričio 13 d., penktadienis

659.871/OJ 659.871/OJ

09.00 - 10.15 Pirmasis balsavimas

12.45 Rezultatų paskelbimas

14.00 - 15.15 Antrasis balsavimas

17.30 Rezultatų paskelbimas

68 • Galutinis balsavimas

28 À«««I - Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa 2021–2027 m. laikotarpiu (programa „ES – sveikatos
labui“)

Pranešimas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

25 À - Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas

Pranešimas: Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

[2020/2058(INI)]

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

69 • Balsavimas dėl pakeitimų

80 • (BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI Programa „InvestEU“

77 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms
teisėms ir teisinei valstybei

79 • Galutinis balsavimas

61 À«««I - Programa „InvestEU“

Pranešimas: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma programa
„InvestEU“

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

27 À - Dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0343/2020

[2020/2790(RSP)]



17.30      Rezultatų paskelbimas

8 82020 m. lapkričio 13 d., penktadienis

659.871/OJ 659.871/OJ



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai

9 9

659.871/OJ 659.871/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2020 m. lapkričio 11 d., trečiadienis

 

15.00 - 22.30

 

 

2020 m. lapkričio 12 d., ketvirtadienis

 

08.30 - 13.00

 

10 10Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

659.871/OJ 659.871/OJ

Taryba (kartu su atsakymais) :15'

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

:10'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Pranešėjai (2 x 6') :12'

Nuomonės referentai (15 x 1') :15'

Parlamento nariai :240'

PPE : 61' 30, S&D : 48', Renew : 33', ID : 26', Verts/ALE : 24', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 14' 30, NI : 11' 30

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

Pranešėjai (3 x 6') :18'

Nuomonės referentai (6 x 1') :6'

Autorius (komitetas) :5'

Parlamento nariai :150'

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 15', ECR : 14', GUE/NGL : 9' 30, NI : 7'
30



Pateikimo terminai

 
 

2020 m. lapkričio 11 d., trečiadienis

 

 

2020 m. lapkričio 12 d., ketvirtadienis

 

11 11Pateikimo terminai

659.871/OJ 659.871/OJ

22 À • Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai  - Pranešimas: Pierre
Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

- Pakeitimai lapkričio 5 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis lapkričio 6 d., penktadienis, 12.00 val.

48 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON
87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš dviejų arba
trijų atskirų MON 87427, MON 89034, MIR 162 ir NK603 genetinių modifikacijų derinių

Pakeitimai

49 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos SYHT0H2
(SYN-ØØØH2–5)

Pakeitimai

50 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON
87427 × MON 89034 × MON 87460 × MIR162 × NK603 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš
dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 ir NK603 genetinių
modifikacijų derinių

Pakeitimai

12 À • Rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos pajėgumų apribojimo, duomenų rinkimo ir
kontrolės priemonių įvedimas Baltijos jūroje ir rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos laivų
veiklos nutraukimas visam laikui  - Pranešimas: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

- Pakeitimai; atmetimas lapkričio 4 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis lapkričio 6 d., penktadienis, 12.00 val.

20 À • Valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimas  - Pranešimas: Manuel Pizarro
(A9-0128/2020)

- Pakeitimai; atmetimas lapkričio 4 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis lapkričio 6 d., penktadienis, 12.00 val.

27 À • Dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei -
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000065/2020 - B9-0023/20)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 4 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

lapkričio 9 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai lapkričio 9 d., pirmadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis lapkričio 9 d., pirmadienis, 20.00 val.

28 À • Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa 2021–2027 m. laikotarpiu (programa „ES – sveikatos
labui“)  - Pranešimas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

- Pakeitimai; atmetimas lapkričio 4 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis lapkričio 6 d., penktadienis, 12.00 val.



 

2020 m. lapkričio 13 d., penktadienis

 

12 12Pateikimo terminai

659.871/OJ 659.871/OJ

25 À • Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas  - Pranešimas: Siegfried Mureşan, Paul
Tang (A9-0198/2020)

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

lapkričio 4 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų lapkričio 5 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis lapkričio 6 d., penktadienis, 12.00 val.

40 À • 2021 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas – visi skirsniai

- Bendrojo biudžeto pakeitimų projektai. Komitetai, mažiausiai 36 EP
nariai

rugsėjo 22 d., antradienis, 12.00 val.

- Bendrojo biudžeto pakeitimų projektai. Frakcijos rugsėjo 29 d., antradienis, 13.00 val.

- Komitete atmestų pakeitimų pakartotinis pateikimas lapkričio 4 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir balsuoti dalimis dėl biudžeto projekto
pakeitimų

lapkričio 9 d., pirmadienis, 12.00 val.

14 À • ES ir Seišelių tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimas. Protokolas (2020–2026 m.)
(Rezoliucija)  - Pranešimas: Caroline Roose (A9-0184/2020)

Pakeitimai

61 À • Programa „InvestEU“  - Pranešimas: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

- Pakeitimai; atmetimas lapkričio 11 d., trečiadienis, 17.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis lapkričio 12 d., ketvirtadienis, 12.00 val.
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