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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

663.448/OJ 663.448/OJ

2021 m. sausio 18 d., pirmadienis 1

17.00 - 22.30 Diskusijos 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimas  - Pranešimas: Javier
Zarzalejos (A9-0248/2020) 1

Audito Rūmų 2019 m. metinės ataskaitos pristatymas 1

Bendrosios rinkos stiprinimas: laisvo paslaugų judėjimo ateitis  - Pranešimas: Morten Løkkegaard
(A9-0250/2020) 1

Ilgalaikio Europos kultūros paveldo metų politinio poveikio užtikrinimas  - Pranešimas: Dace Melbārde
(A9-0210/2020) 1

Techninės paramos priemonės nustatymas  - Pranešimas: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru
(A9-0173/2020) 1

Daugiau nei didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) užtikrinančios išteklių atsikūrimo skatinimo
priemonės  - Pranešimas: Caroline Roose (A9-0264/2020) 2

Europos Sąjungos teisės taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą  -
Pranešimas: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020) 2

2021 m. sausio 19 d., antradienis 3

08.30 - 13.00 Diskusijos 3

Visuotinė ES vakcinų nuo COVID-19 strategija - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūra  - Pranešimas: Jens Gieseke (A9-0251/2020) 3

Humanitarinė pabėgėlių ir migrantų padėtis prie ES išorės sienų - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

13.00 - 14.15 Pirmasis balsavimas 3

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

Vienas balsavimas 3

Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis
medžiagomis klausimus (Bonos susitarimo) pakeitimų, susijusių su jo materialinės ir geografinės taikymo
srities išplėtimu, patvirtinimas  - Rekomendacija: Pascal Canfin (A9-0268/2020) 3

Balsavimai dėl preliminarių susitarimų 3

Tam tikriems trečiųjų šalių užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikoma išimtis ir tam tikrų
lyginamųjų indeksų, kurių teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų nustatymas  -
Pranešimas: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020) 4

Techninės paramos priemonės nustatymas  - Pranešimas: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru
(A9-0173/2020) 4

Europos Sąjungos teisės taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą  -
Pranešimas: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020) 4

Balsavimas dėl pakeitimų 4

Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020). Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka 4

Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020). Ilgalaikio Europos kultūros paveldo metų politinio poveikio
užtikrinimas 4

Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021). Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su tarptautinės teisės aiškinimu
ir taikymu 4

Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020). ES teisės taikymo stebėsena 2017, 2018 ir 2019 m. 4

Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020). Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūra 4
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15.00 - 20.00 Diskusijos 4

Aleksejaus Navalno suėmimas - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 4

ES išorės veiksmų stiprinimas Lotynų Amerikoje bei Karibų jūros šalyse po naujausios ES ir Lotynų
Amerikos bei Karibų jūros šalių ministrų konferencijos  - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams
ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 4

Bendros diskusijos - Bendra užsienio ir saugumo politika (ES sutarties 36 straipsnis) ir žmogaus teisės 5

2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo  - Pranešimas:
David McAllister (A9-0266/2020) 5

2020 m. metinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo  - Pranešimas: Sven
Mikser (A9-0265/2020) 5

2019 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos
šioje srityje  - Pranešimas: Isabel Santos (A9-0259/2020) 5

Pastarojo meto įvykiai Venesuelos Nacionalinėje Asamblėjoje - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio
reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 5

Glaudesnės sąsajos ir ES ir Azijos santykiai  - Pranešimas: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020) 5

19.00  Rezultatų paskelbimas 5

20.00 - 21.15 Antrasis balsavimas 6

Balsavimas dėl pakeitimų 6

David McAllister (AFET A9-0266/2020). 2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo
politikos įgyvendinimo 6

Sven Mikser (AFET A9-0265/2020). 2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos
įgyvendinimo 6

Isabel Santos (AFET A9-0259/2020). 2019 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos
pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje 6

2021 m. sausio 20 d., trečiadienis 7

08.30  Rezultatų paskelbimas 7

08.30 - 10.30 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo) 7

Naujo Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento inauguracija ir dabartinė politinė padėtis - Europos Vadovų
Tarybos ir Komisijos pareiškimai 7

10.30 - 13.00 Diskusijos 7

Portugalijos pirmininkavimo Tarybai veiklos programos pristatymas - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 7

13.00 - 14.15 Pirmasis balsavimas 7

Galutinis balsavimas 7

Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimas  - Pranešimas: Javier
Zarzalejos (A9-0248/2020) 7

Bendrosios rinkos stiprinimas: laisvo paslaugų judėjimo ateitis  - Pranešimas: Morten Løkkegaard
(A9-0250/2020) 7

Ilgalaikio Europos kultūros paveldo metų politinio poveikio užtikrinimas  - Pranešimas: Dace Melbārde
(A9-0210/2020) 7

Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu  - Pranešimas: Gilles
Lebreton (A9-0001/2021) 8

Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūra  - Pranešimas: Jens Gieseke (A9-0251/2020) 8

Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsena 2017, 2018 ir 2019 m.  - Pranešimas: Sabrina Pignedoli
(A9-0270/2020) 8

2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo  - Pranešimas: David
McAllister (A9-0266/2020) 8

2020 m. metinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo  - Pranešimas: Sven
Mikser (A9-0265/2020) 8
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2019 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje
srityje  - Pranešimas: Isabel Santos (A9-0259/2020) 8

Balsavimas dėl pakeitimų 8

Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020). Glaudesnės sąsajos ir ES ir Azijos santykiai 8

15.00 - 19.00 Diskusijos 8

Socialinė ir užimtumo krizė vykstant COVID-19 pandemijai ir ES atsakas atsigavimo plane ir DFP - Tarybos
ir Komisijos pareiškimai 8

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas: konkrečios kovos su COVID-19 krize
priemonės  - Pranešimas: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020) 9

Galimybė visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą  - Pranešimas: Kim Van Sparrentak
(A9-0247/2020) 9

Teisė atsijungti  - Pranešimas: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020) 9

ES mokesčių rojų sąrašo pertvarkymas - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000081/2020 -
B9-0001/21)  (O-000082/2020 - B9-0002/21) 9

Nepakankamas skaidrumas Tarybai skiriant narius į Europos prokuratūrą - Tarybos pareiškimas 9

19.00  Rezultatų paskelbimas 9

20.00 - 21.15 Antrasis balsavimas 9

Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo 9

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas: konkrečios kovos su COVID-19 krize
priemonės  - Pranešimas: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020) 9

Balsavimas dėl pakeitimų 9

Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020). Galimybė visiems turėti prieigą prie deramo būsto už
prieinamą kainą 10

Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020). Teisė atsijungti 10

Pasiūlymai dėl rezoliucijų. ES mokesčių rojų sąrašo pertvarkymas 10

2021 m. sausio 21 d., ketvirtadienis 11

08.30  Rezultatų paskelbimas 11

08.30 - 13.00 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo) 11

Žemės drebėjimų Kroatijoje padarinių mažinimas - Komisijos pareiškimas 11

Bendros diskusijos - Lyčių lygybė 11

Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu  - Pranešimas:
Frances Fitzgerald (A9-0229/2020) 11

ES lyčių lygybės strategija  - Pranešimas: Maria Noichl (A9-0234/2020) 11

Skaitmeninio lyčių atotrūkio panaikinimas: moterų dalyvavimas skaitmeninėje ekonomikoje  -
Pranešimas: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020) 11

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis) 12

Represijos prieš demokratinę opoziciją Honkonge 12

Žmogaus teisių padėtis Turkijoje, ypač Selahattino Demirtaso ir kitų sąžinės kalinių atvejis 12

Žmogaus teisių padėtis Vietname, ypač žmogaus teisių žurnalistų Pham Chi Dung'o, Nguyen Tuong
Thuy ir Le Huu Minh Tuan'o atvejis 12

09.45 - 11.00 Pirmasis balsavimas 12

Galutinis balsavimas 12

Glaudesnės sąsajos ir ES ir Azijos santykiai  - Pranešimas: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020) 12

Balsavimas dėl pakeitimų 12

Caroline Roose (PECH A9-0264/2020). Daugiau nei didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY)
užtikrinančios išteklių atsikūrimo skatinimo priemonės 12

Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Aleksejaus Navalno suėmimas 12
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Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Pastarojo meto įvykiai Venesuelos Nacionalinėje Asamblėjoje 12

Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020). Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir
pokriziniu laikotarpiu 12

Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020). ES lyčių lygybės strategija 12

Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Represijos prieš demokratinę opoziciją Honkonge 12

Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Žmogaus teisių padėtis Turkijoje, ypač Selahattino Demirtaso ir kitų sąžinės
kalinių atvejis 12

Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Žmogaus teisių padėtis Vietname, ypač žmogaus teisių žurnalistų Pham Chi
Dung'o, Nguyen Tuong Thuy ir Le Huu Minh Tuan'o atvejis 12

13.00  Rezultatų paskelbimas 13

13.45 - 15.00 Antrasis balsavimas 13

Galutinis balsavimas 13

Daugiau nei didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) užtikrinančios išteklių atsikūrimo skatinimo
priemonės  - Pranešimas: Caroline Roose (A9-0264/2020) 13

Aleksejaus Navalno suėmimas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 13

Pastarojo meto įvykiai Venesuelos Nacionalinėje Asamblėjoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 13

Galimybė visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą  - Pranešimas: Kim Van Sparrentak
(A9-0247/2020) 13

Teisė atsijungti  - Pranešimas: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020) 13

ES mokesčių rojų sąrašo pertvarkymas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 13

Žemės drebėjimų Kroatijoje padarinių mažinimas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 13

Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu  - Pranešimas: Frances
Fitzgerald (A9-0229/2020) 13

ES lyčių lygybės strategija  - Pranešimas: Maria Noichl (A9-0234/2020) 14

Skaitmeninio lyčių atotrūkio panaikinimas: moterų dalyvavimas skaitmeninėje ekonomikoje  - Pranešimas:
Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020) 14

Represijos prieš demokratinę opoziciją Honkonge - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

Žmogaus teisių padėtis Turkijoje, ypač Selahattino Demirtaso ir kitų sąžinės kalinių atvejis - Pasiūlymai dėl
rezoliucijų 14

Žmogaus teisių padėtis Vietname, ypač žmogaus teisių žurnalistų Pham Chi Dung'o, Nguyen Tuong Thuy ir
Le Huu Minh Tuan'o atvejis - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

16.30  Rezultatų paskelbimas 14

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 16

Pateikimo terminai 18
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17.00 - 22.30 Diskusijos

73 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

34 À • Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimas

Pranešimas: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

Pranešimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos
įgyvendinimo

[2019/2207(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

56 • Audito Rūmų 2019 m. metinės ataskaitos pristatymas

[2020/2866(RSP)]

Dalyvaujant Audito Rūmų pirmininkui Klausui-Heineriui Lehne

21 À • Bendrosios rinkos stiprinimas: laisvo paslaugų judėjimo ateitis

Pranešimas: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos stiprinimo: laisvo paslaugų judėjimo ateities

[2020/2020(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

14 À • Ilgalaikio Europos kultūros paveldo metų politinio poveikio užtikrinimas

Pranešimas: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

Pranešimas dėl ilgalaikio Europos kultūros paveldo metų politinio poveikio užtikrinimo

[2019/2194(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

67 À«««I • Techninės paramos priemonės nustatymas

Pranešimas: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatoma techninės paramos priemonė

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
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69 À • Daugiau nei didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) užtikrinančios išteklių
atsikūrimo skatinimo priemonės

Pranešimas: Caroline Roose (A9-0264/2020)

Pranešimas „Daugiau žuvų jūrose? Daugiau nei didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį
(MSY) užtikrinančios išteklių atsikūrimo skatinimo priemonės, įskaitant žuvų išteklių
atkūrimo rajonus ir saugomas jūrų teritorijas“

[2019/2162(INI)]

Žuvininkystės komitetas

16 À«««I • Europos Sąjungos teisės taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių
taisyklių vykdymą

Pranešimas: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos
Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas
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13.00 - 14.15     Pirmasis balsavimas
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08.30 - 13.00 Diskusijos

13.00 - 14.15 Pirmasis balsavimas

15.00 - 20.00 Diskusijos

19.00 Rezultatų paskelbimas

20.00 - 21.15 Antrasis balsavimas

74 • Visuotinė ES vakcinų nuo COVID-19 strategija

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2500(RSP)]

54 À • Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūra

Pranešimas: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Pranešimas dėl transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūros

[2019/2192(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas

77 • Humanitarinė pabėgėlių ir migrantų padėtis prie ES išorės sienų

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2503(RSP)]

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

83 • Vienas balsavimas

55 ««« - Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis
medžiagomis klausimus (Bonos susitarimo) pakeitimų, susijusių su jo materialinės ir geografinės
taikymo srities išplėtimu, patvirtinimas

Rekomendacija: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos
nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus (Bonos susitarimo) pakeitimų, susijusių su jo
materialinės ir geografinės taikymo srities išplėtimu, patvirtinimo projekto

[11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

84 • Balsavimai dėl preliminarių susitarimų



 

15.00 - 20.00     Diskusijos

4 42021 m. sausio 19 d., antradienis

663.448/OJ 663.448/OJ

52 À«««I - Tam tikriems trečiųjų šalių užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikoma išimtis ir tam
tikrų lyginamųjų indeksų, kurių teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų
nustatymas

Pranešimas: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikriems trečiųjų
šalių užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikomos išimties ir tam tikrus lyginamuosius
indeksus, kurių teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų nustatymo iš dalies
keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011

[COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

67 À«««I - Techninės paramos priemonės nustatymas

Pranešimas: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

[COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)]

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

16 À«««I - Europos Sąjungos teisės taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą

Pranešimas: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

[COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas

92 • Balsavimas dėl pakeitimų

94 • Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020). Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių
tvarka

96 • Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020). Ilgalaikio Europos kultūros paveldo metų politinio poveikio
užtikrinimas

97 • Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021). Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su tarptautinės teisės
aiškinimu ir taikymu

98 • Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020). ES teisės taikymo stebėsena 2017, 2018 ir 2019 m.

99 • Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020). Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūra

117 À • Aleksejaus Navalno suėmimas

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

[2021/2513(RSP)]

64 • ES išorės veiksmų stiprinimas Lotynų Amerikoje bei Karibų jūros šalyse po
naujausios ES ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros šalių ministrų konferencijos

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

[2020/2915(RSP)]



Bendros diskusijos - Bendra užsienio ir saugumo politika (ES sutarties 36 straipsnis)

ir žmogaus teisės

 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

19.00      Rezultatų paskelbimas

5 52021 m. sausio 19 d., antradienis

663.448/OJ 663.448/OJ

20 À • 2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos
įgyvendinimo

Pranešimas: David McAllister (A9-0266/2020)

Pranešimas dėl 2020 m. metinio pranešimo dėl bendros užsienio ir saugumo
politikos įgyvendinimo

[2020/2206(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

19 À • 2020 m. metinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos
įgyvendinimo

Pranešimas: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Pranešimas dėl 2020 m. metinio pranešimo dėl bendros saugumo ir gynybos
politikos įgyvendinimo

[2020/2207(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

13 À • 2019 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir
Europos Sąjungos politikos šioje srityje

Pranešimas: Isabel Santos (A9-0259/2020)

Pranešimas dėl 2019 m. metinio pranešimo dėl žmogaus teisių ir demokratijos
pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje

[2020/2208(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

82 À • Pastarojo meto įvykiai Venesuelos Nacionalinėje Asamblėjoje

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

[2021/2508(RSP)]

68 À • Glaudesnės sąsajos ir ES ir Azijos santykiai

Pranešimas: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Pranešimas dėl glaudesnių sąsajų ir ES ir Azijos santykių

[2020/2115(INI)]

Užsienio reikalų komitetas



20.00 - 21.15     Antrasis balsavimas

6 62021 m. sausio 19 d., antradienis

663.448/OJ 663.448/OJ

93 • Balsavimas dėl pakeitimų

100 • David McAllister (AFET A9-0266/2020). 2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo
politikos įgyvendinimo

101 • Sven Mikser (AFET A9-0265/2020). 2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo
politikos įgyvendinimo

102 • Isabel Santos (AFET A9-0259/2020). 2019 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos
pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje



2021 m. sausio 20 d., trečiadienis

 

 

08.30      Rezultatų paskelbimas

 

08.30 - 10.30     Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

 

10.30 - 13.00     Diskusijos

 

13.00 - 14.15     Pirmasis balsavimas

7 72021 m. sausio 20 d., trečiadienis

663.448/OJ 663.448/OJ

08.30 Rezultatų paskelbimas

08.30 - 10.30 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

10.30 - 13.00 Diskusijos

13.00 - 14.15 Pirmasis balsavimas

15.00 - 19.00 Diskusijos

19.00 Rezultatų paskelbimas

20.00 - 21.15 Antrasis balsavimas

76 • Naujo Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento inauguracija ir dabartinė politinė
padėtis

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2502(RSP)]

59 • Portugalijos pirmininkavimo Tarybai veiklos programos pristatymas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2928(RSP)]

85 • Galutinis balsavimas

34 À - Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimas

Pranešimas: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

[2019/2207(INI)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

21 À - Bendrosios rinkos stiprinimas: laisvo paslaugų judėjimo ateitis

Pranešimas: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

[2020/2020(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

14 À - Ilgalaikio Europos kultūros paveldo metų politinio poveikio užtikrinimas

Pranešimas: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

[2019/2194(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas



 

15.00 - 19.00     Diskusijos

8 82021 m. sausio 20 d., trečiadienis

663.448/OJ 663.448/OJ

29 À - Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu

Pranešimas: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Pranešimas „Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su ES taikytinos tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu
naudojant dirbtinį intelektą civilinėms ir karinėms reikmėms ir su valstybės galiomis, nepatenkančiomis į
baudžiamosios justicijos sritį“

[2020/2013(INI)]

Teisės reikalų komitetas

54 À - Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūra

Pranešimas: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

[2019/2192(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas

47 À - Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsena 2017, 2018 ir 2019 m.

Pranešimas: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsenos 2017, 2018 ir 2019 m.

[2019/2132(INI)]

Teisės reikalų komitetas

20 À - 2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

Pranešimas: David McAllister (A9-0266/2020)

[2020/2206(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

19 À - 2020 m. metinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo

Pranešimas: Sven Mikser (A9-0265/2020)

[2020/2207(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

13 À - 2019 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos
politikos šioje srityje

Pranešimas: Isabel Santos (A9-0259/2020)

[2020/2208(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

90 • Balsavimas dėl pakeitimų

104 • Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020). Glaudesnės sąsajos ir ES ir Azijos santykiai

66 • Socialinė ir užimtumo krizė vykstant COVID-19 pandemijai ir ES atsakas
atsigavimo plane ir DFP

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2934(RSP)]



 

19.00      Rezultatų paskelbimas

 

20.00 - 21.15     Antrasis balsavimas

9 92021 m. sausio 20 d., trečiadienis

663.448/OJ 663.448/OJ

53 À«««I • Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas: konkrečios kovos su
COVID-19 krize priemonės

Pranešimas: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl
konkrečių kovos su COVID-19 krize priemonių nustatymo iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) Nr. 223/2014

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

26 À • Galimybė visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą

Pranešimas: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Pranešimas dėl galimybės visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą

[2019/2187(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

28 À • Teisė atsijungti

Pranešimas: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl teisės atsijungti

[2019/2181(INL)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

70 À • ES mokesčių rojų sąrašo pertvarkymas

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000081/2020 - B9-0001/21)
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Tarybai
ES mokesčių rojų sąrašo pertvarkymas

Irene Tinagli, Paul Tang (O-000082/2020 - B9-0002/21)
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Komisijai
ES mokesčių rojų sąrašo pertvarkymas

[2020/2863(RSP)]

75 • Nepakankamas skaidrumas Tarybai skiriant narius į Europos prokuratūrą

Tarybos pareiškimas

[2021/2501(RSP)]

86 • Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo

53 À«««I - Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas: konkrečios kovos su COVID-19 krize
priemonės

Pranešimas: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

[COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

87 • Balsavimas dėl pakeitimų



10 102021 m. sausio 20 d., trečiadienis

663.448/OJ 663.448/OJ

105 • Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020). Galimybė visiems turėti prieigą prie deramo būsto už
prieinamą kainą

106 • Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020). Teisė atsijungti

107 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų. ES mokesčių rojų sąrašo pertvarkymas



2021 m. sausio 21 d., ketvirtadienis

 

 

08.30      Rezultatų paskelbimas

 

08.30 - 13.00     Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

 
Bendros diskusijos - Lyčių lygybė

 
Bendrų diskusijų pabaiga

11 112021 m. sausio 21 d., ketvirtadienis

663.448/OJ 663.448/OJ

08.30 Rezultatų paskelbimas

08.30 - 13.00 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

09.45 - 11.00 Pirmasis balsavimas

13.00 Rezultatų paskelbimas

13.45 - 15.00 Antrasis balsavimas

16.30 Rezultatų paskelbimas

78 À • Žemės drebėjimų Kroatijoje padarinių mažinimas

Komisijos pareiškimas

[2021/2504(RSP)]

38 À • Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu
laikotarpiu

Pranešimas: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Pranešimas dėl lyčių aspektu grindžiamo požiūrio COVID-19 krizės metu ir
pokriziniu laikotarpiu

[2020/2121(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

39 À • ES lyčių lygybės strategija

Pranešimas: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Pranešimas dėl ES lyčių lygybės strategijos

[2019/2169(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

40 À • Skaitmeninio lyčių atotrūkio panaikinimas: moterų dalyvavimas skaitmeninėje
ekonomikoje

Pranešimas: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

Pranešimas dėl skaitmeninio lyčių atotrūkio panaikinimo: moterų dalyvavimo
skaitmeninėje ekonomikoje

[2019/2168(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas



Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

 

09.45 - 11.00     Pirmasis balsavimas

12 122021 m. sausio 21 d., ketvirtadienis

663.448/OJ 663.448/OJ

81 À • Represijos prieš demokratinę opoziciją Honkonge

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021,
B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À • Žmogaus teisių padėtis Turkijoje, ypač Selahattino Demirtaso ir kitų sąžinės
kalinių atvejis

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021,
B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À • Žmogaus teisių padėtis Vietname, ypač žmogaus teisių žurnalistų Pham Chi
Dung'o, Nguyen Tuong Thuy ir Le Huu Minh Tuan'o atvejis

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021,
B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]

88 • Galutinis balsavimas

68 À - Glaudesnės sąsajos ir ES ir Azijos santykiai

Pranešimas: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

[2020/2115(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

91 • Balsavimas dėl pakeitimų

108 • Caroline Roose (PECH A9-0264/2020). Daugiau nei didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY)
užtikrinančios išteklių atsikūrimo skatinimo priemonės

118 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Aleksejaus Navalno suėmimas

103 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Pastarojo meto įvykiai Venesuelos Nacionalinėje Asamblėjoje

110 • Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020). Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės
metu ir pokriziniu laikotarpiu

111 • Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020). ES lyčių lygybės strategija

113 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Represijos prieš demokratinę opoziciją Honkonge

114 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Žmogaus teisių padėtis Turkijoje, ypač Selahattino Demirtaso ir kitų
sąžinės kalinių atvejis

115 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Žmogaus teisių padėtis Vietname, ypač žmogaus teisių žurnalistų Pham
Chi Dung'o, Nguyen Tuong Thuy ir Le Huu Minh Tuan'o atvejis



13.00      Rezultatų paskelbimas

 

13.45 - 15.00     Antrasis balsavimas

13 132021 m. sausio 21 d., ketvirtadienis

663.448/OJ 663.448/OJ

89 • Galutinis balsavimas

69 À - Daugiau nei didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) užtikrinančios išteklių atsikūrimo
skatinimo priemonės

Pranešimas: Caroline Roose (A9-0264/2020)

[2019/2162(INI)]

Žuvininkystės komitetas

117 À - Aleksejaus Navalno suėmimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021, B9-0095/2021

[2021/2513(RSP)]

82 À - Pastarojo meto įvykiai Venesuelos Nacionalinėje Asamblėjoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0056/2021, B9-0056/2021, B9-0060/2021, B9-0062/2021, B9-0064/2021,
B9-0065/2021

[2021/2508(RSP)]

26 À - Galimybė visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą

Pranešimas: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

[2019/2187(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

28 À - Teisė atsijungti

Pranešimas: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

[2019/2181(INL)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

70 À - ES mokesčių rojų sąrašo pertvarkymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0052/2021

[2020/2863(RSP)]

78 À - Žemės drebėjimų Kroatijoje padarinių mažinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0057/2021, B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021,
B9-0063/2021

[2021/2504(RSP)]

38 À - Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu

Pranešimas: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

[2020/2121(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas



 

16.30      Rezultatų paskelbimas

14 142021 m. sausio 21 d., ketvirtadienis

663.448/OJ 663.448/OJ

39 À - ES lyčių lygybės strategija

Pranešimas: Maria Noichl (A9-0234/2020)

[2019/2169(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

40 À - Skaitmeninio lyčių atotrūkio panaikinimas: moterų dalyvavimas skaitmeninėje ekonomikoje

Pranešimas: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

[2019/2168(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

81 À - Represijos prieš demokratinę opoziciją Honkonge

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021, B9-0071/2021, B9-0087/2021

[2021/2505(RSP)]

80 À - Žmogaus teisių padėtis Turkijoje, ypač Selahattino Demirtaso ir kitų sąžinės kalinių atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021, B9-0084/2021, B9-0086/2021

[2021/2506(RSP)]

79 À - Žmogaus teisių padėtis Vietname, ypač žmogaus teisių žurnalistų Pham Chi Dung'o, Nguyen Tuong
Thuy ir Le Huu Minh Tuan'o atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021, B9-0082/2021

[2021/2507(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai

15 15

663.448/OJ 663.448/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2021 m. sausio 18 d., pirmadienis

 

17.00 - 22.30

 

 

2021 m. sausio 19 d., antradienis

 

08.30 - 13.00

 

15.00 - 20.00

 

 

2021 m. sausio 20 d., trečiadienis

 

08.30 - 10.30

 

16 16Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

663.448/OJ 663.448/OJ

Audito Rūmų pirmininkas (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :35'

Pranešėjai (8 x 6') :48'

Nuomonės referentai (3 x 1') :3'

Parlamento nariai :135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 14' 30, Verts/ALE : 14' 30, ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI :
6' 30

Taryba (kartu su atsakymais) :20'

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

Pranešėjai :6'

Parlamento nariai :150' 30

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

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

:40'

Komisija (kartu su atsakymais) :5'

Pranešėjai (4 x 6') :24'

Nuomonės referentas (3 x 1') :3'

Parlamento nariai :150' 30

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

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Parlamento nariai :74' 30

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



10.30 - 13.00

 

15.00 - 19.00

 

 

2021 m. sausio 21 d., ketvirtadienis

 

08.30 - 13.00

 

17 17Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

663.448/OJ 663.448/OJ

Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Parlamento nariai :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17', Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9' 30, ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 4' 30

Taryba (kartu su atsakymais) :25'

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Pranešėjai (3 x 6') :18'

Autorius (komitetas) :5'

Parlamento nariai :105' 30

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

Komisija (kartu su atsakymais) :35'

Pranešėjai (3 x 6') :18'

Nuomonės referentai (2 x 1') :2'

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

Parlamento nariai :120' 30

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



Pateikimo terminai

 
 

2021 m. sausio 18 d., pirmadienis

 

 

2021 m. sausio 19 d., antradienis

 

18 18Pateikimo terminai

663.448/OJ 663.448/OJ

34 À • Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimas  - Pranešimas: Javier
Zarzalejos (A9-0248/2020)

- Pakeitimai sausio 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

21 À • Bendrosios rinkos stiprinimas: laisvo paslaugų judėjimo ateitis  - Pranešimas: Morten Løkkegaard
(A9-0250/2020)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 71 Parlamento narys;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

sausio 14 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 18 d., pirmadienis, 12.00 val.

14 À • Ilgalaikio Europos kultūros paveldo metų politinio poveikio užtikrinimas  - Pranešimas: Dace Melbārde
(A9-0210/2020)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 71 Parlamento narys;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

sausio 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

67 À • Techninės paramos priemonės nustatymas  - Pranešimas: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru
(A9-0173/2020)

- Pakeitimai; atmetimas sausio 14 d., ketvirtadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

69 À • Daugiau nei didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) užtikrinančios išteklių atsikūrimo
skatinimo priemonės  - Pranešimas: Caroline Roose (A9-0264/2020)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 71 Parlamento narys;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

sausio 19 d., antradienis, 10.00 val.

- Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 20 d., trečiadienis, 10.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 20 d., trečiadienis, 16.00 val.

16 À • Europos Sąjungos teisės taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą  -
Pranešimas: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

- Pakeitimai; atmetimas sausio 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

54 À • Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūra  - Pranešimas: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 71 Parlamento narys;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

sausio 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

52 À • Tam tikriems trečiųjų šalių užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikoma išimtis ir tam
tikrų lyginamųjų indeksų, kurių teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų
nustatymas  - Pranešimas: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

- Pakeitimai; atmetimas sausio 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.



 

2021 m. sausio 20 d., trečiadienis

 

19 19Pateikimo terminai

663.448/OJ 663.448/OJ

117 À • Aleksejaus Navalno suėmimas - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 19 d., antradienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

sausio 20 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 20 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 20 d., trečiadienis, 19.00 val.

20 À • 2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo  - Pranešimas: David
McAllister (A9-0266/2020)

- Pakeitimai sausio 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

19 À • 2020 m. metinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo  - Pranešimas: Sven
Mikser (A9-0265/2020)

- Pakeitimai sausio 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

13 À • 2019 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos
šioje srityje  - Pranešimas: Isabel Santos (A9-0259/2020)

- Pakeitimai sausio 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

82 À • Pastarojo meto įvykiai Venesuelos Nacionalinėje Asamblėjoje - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio
reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 18 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

sausio 19 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 19 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 20 d., trečiadienis, 16.00 val.

68 À • Glaudesnės sąsajos ir ES ir Azijos santykiai  - Pranešimas: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 71 Parlamento narys;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

sausio 14 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 18 d., pirmadienis, 12.00 val.

29 À • Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu  - Pranešimas: Gilles
Lebreton (A9-0001/2021)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 71 Parlamento narys;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

sausio 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

47 À • Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsena 2017, 2018 ir 2019 m.  - Pranešimas: Sabrina Pignedoli
(A9-0270/2020)

- Pakeitimai sausio 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

53 À • Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas: konkrečios kovos su COVID-19 krize
priemonės  - Pranešimas: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

- Pakeitimai; atmetimas sausio 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.



 

2021 m. sausio 21 d., ketvirtadienis

 

20 20Pateikimo terminai

663.448/OJ 663.448/OJ

26 À • Galimybė visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą  - Pranešimas: Kim Van Sparrentak
(A9-0247/2020)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 71 Parlamento narys;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

sausio 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

28 À • Teisė atsijungti  - Pranešimas: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

- Pakeitimai sausio 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

70 À • ES mokesčių rojų sąrašo pertvarkymas - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000081/2020 -
B9-0001/21)  (O-000082/2020 - B9-0002/21)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

sausio 18 d., pirmadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 18 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 18 d., pirmadienis, 19.00 val.

78 À • Žemės drebėjimų Kroatijoje padarinių mažinimas - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 18 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

sausio 19 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai sausio 19 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 20 d., trečiadienis, 16.00 val.

38 À • Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu  - Pranešimas:
Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 71 Parlamento narys;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

sausio 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

39 À • ES lyčių lygybės strategija  - Pranešimas: Maria Noichl (A9-0234/2020)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 71 Parlamento narys;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

sausio 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų sausio 14 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

40 À • Skaitmeninio lyčių atotrūkio panaikinimas: moterų dalyvavimas skaitmeninėje ekonomikoje  -
Pranešimas: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 71 Parlamento narys;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

sausio 13 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 15 d., penktadienis, 12.00 val.

81 À • Represijos prieš demokratinę opoziciją Honkonge

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) sausio 18 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

sausio 20 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

sausio 20 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 20 d., trečiadienis, 19.00 val.



21 21Pateikimo terminai

663.448/OJ 663.448/OJ

80 À • Žmogaus teisių padėtis Turkijoje, ypač Selahattino Demirtaso ir kitų sąžinės kalinių atvejis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) sausio 18 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

sausio 20 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

sausio 20 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 20 d., trečiadienis, 19.00 val.

79 À • Žmogaus teisių padėtis Vietname, ypač žmogaus teisių žurnalistų Pham Chi Dung'o, Nguyen Tuong Thuy
ir Le Huu Minh Tuan'o atvejis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) sausio 18 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

sausio 20 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

sausio 20 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis sausio 20 d., trečiadienis, 19.00 val.
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