
10/03/21 689.224/OJ

LT Suvienijusi įvairovę LT

EUROPOS PARLAMENTAS

2019 2024

Sesijos dokumentas

DARBOTVARKĖ

2021 m. kovo 8–11 d.
Briuselis



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

689.224/OJ 689.224/OJ

2021 m. kovo 8 d., pirmadienis 1

17.00 - 22.30 Diskusijos 1

Tarptautinės moters dienos minėjimas 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Su PPO taisyklėmis suderinamo ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo kūrimas  - Pranešimas:
Yannick Jadot (A9-0019/2021) 1

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio
bendradarbiavimo apmokestinimo srityje  - Pranešimas: Sven Giegold (A9-0015/2021) 1

Įmonėms tenkanti išsamaus patikrinimo prievolė ir įmonių atskaitomybė  - Pranešimas: Lara Wolters
(A9-0018/2021) 1

Reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos,
įgyvendinimas  - Pranešimas: Christian Doleschal (A9-0012/2021) 1

Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją
- Pranešimas: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021) 2

18.30 - 19.45 Balsavimas 2

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

Slaptas balsavimas: 2

Prašymas atšaukti Carleso Puigdemonto i Casamajó (Carles Puigdemont i Casamajó) imunitetą  -
Pranešimas: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021) 2

Prašymas atšaukti Antoni Comíno i Olivereso (Antoni Comín i Oliveres) imunitetą  - Pranešimas: Angel
Dzhambazki (A9-0021/2021) 2

Prašymas atšaukti Claros Ponsatí Obiols (Clara Ponsatí Obiols) imunitetą  - Pranešimas: Angel Dzhambazki
(A9-0022/2021) 2

Prašymas atšaukti Valterio Flego (Valter Flego) imunitetą  - Pranešimas: Andrzej Halicki (A9-0023/2021) 2

Prašymas atšaukti Nuno Melo imunitetą  - Pranešimas: Manon Aubry (A9-0024/2021) 2

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

Jungtinėje Karalystėje išaugintos miško dauginamosios medžiagos lygiavertiškumas tokiai Sąjungoje
išaugintai medžiagai  - Pranešimas: 3

Jungtinėje Karalystėje atliekamo aprobavimo lygiavertiškumas ir žemės ūkio augalų rūšių veislių palaikymo
praktikos patikrinimų lygiavertiškumas  - Pranešimas: 3

Prašymas balsuoti dėl pakeitimų vietoj preliminaraus susitarimo (Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3
dalis) 3

***I (A9-0203/2020 - BUDG/ECON) FERNANDES, TINAGLI . Programa „InvestEU“ 3

2021 m. kovo 9 d., antradienis 4

09.00  Rezultatų paskelbimas 4

09.00 - 13.00 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo) 4

Programa „InvestEU“  - Pranešimas: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020) 4

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

13.00 - 14.15 Pirmasis balsavimas 4

Balsavimai dėl preliminarių susitarimų 4

Programa „InvestEU“  - Pranešimas: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020) 4

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

Balsavimas dėl pakeitimų 5



Turinys
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Su PPO taisyklėmis suderinamo ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo kūrimas 5

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio
bendradarbiavimo apmokestinimo srityje 5

Įmonėms tenkanti išsamaus patikrinimo prievolė ir įmonių atskaitomybė 5

Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją 5

15.00 - 20.00 Diskusijos 5

Žuvininkystės kontrolė  - Pranešimas: Clara Aguilera (A9-0016/2021) 5

Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2019 m. veiklą  - Pranešimas: Sylvie Guillaume
(A9-0013/2021) 5

COVID pandemijos ekonominio poveikio pašalinimas, dėmesį skiriant investicijoms, konkurencingumui ir
įgūdžiams - Komisijos pareiškimas 5

Dabartinė politinė padėtis Sakartvele - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 5

Konfliktas Sirijoje: 10 metų po sukilimo - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 6

19.00  Rezultatų paskelbimas 6

2021 m. kovo 10 d., trečiadienis 7

09.00 - 13.00 Diskusijos 7

Bendros diskusijos - Europos semestras 7

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinė tvaraus augimo strategija  -
Pranešimas: Markus Ferber (A9-0036/2021) 7

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinės tvaraus augimo strategijos
užimtumo ir socialiniai aspektai  - Pranešimas: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021) 7

Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo veiksmų planas rengiantis gegužės mėn. Porte vyksiančiam
socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimui - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 7

13.00 - 13.30 7

Konferencija dėl Europos ateities – bendro pareiškimo pasirašymas 7

13.00 - 14.15 Pirmasis balsavimas 8

Balsavimas dėl pakeitimų 8

Žuvininkystės kontrolė 8

Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2019 m. veiklą 8

Galutinis balsavimas 8

Su PPO taisyklėmis suderinamo ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo kūrimas  - Pranešimas:
Yannick Jadot (A9-0019/2021) 8

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio
bendradarbiavimo apmokestinimo srityje  - Pranešimas: Sven Giegold (A9-0015/2021) 8

Įmonėms tenkanti išsamaus patikrinimo prievolė ir įmonių atskaitomybė  - Pranešimas: Lara Wolters
(A9-0018/2021) 8

Reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos,
įgyvendinimas  - Pranešimas: Christian Doleschal (A9-0012/2021) 8

Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją
- Pranešimas: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021) 8

15.00 - 20.00 Diskusijos 9

Vyriausybės bandymai nutildyti laisvą žiniasklaidą Lenkijoje, Vengrijoje ir Slovėnijoje - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 9

ES paskelbimas LGBTIQ asmenų laisvės erdve - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 9

Vaiko teisės - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu 9

ES politinės sistemos reforma, siekiant sustabdyti mokesčių vengimą ES atlikus tyrimą  „OpenLux“ -
Tarybos ir Komisijos pareiškimai 9



Turinys
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19.00  Rezultatų paskelbimas 9

19.55 - 21.10 Antrasis balsavimas 9

Balsavimas dėl pakeitimų 9

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinė tvaraus augimo strategija 9

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinės tvaraus augimo strategijos
užimtumo ir socialiniai aspektai 9

Galutinis balsavimas 9

Žuvininkystės kontrolė  - Pranešimas: Clara Aguilera (A9-0016/2021) 9

Jungtinėje Karalystėje išaugintos miško dauginamosios medžiagos lygiavertiškumas tokiai Sąjungoje
išaugintai medžiagai  - Pranešimas: 9

Jungtinėje Karalystėje atliekamo aprobavimo lygiavertiškumas ir žemės ūkio augalų rūšių veislių palaikymo
praktikos patikrinimų lygiavertiškumas  - Pranešimas: 10

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl veikliųjų medžiagų, įskaitant
dimoksistrobiną 10

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl genetiškai modifikuotos
medvilnės GHB614 × T304-40 × GHB119 10

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų
MZIR098 (SYN-ØØØ98-3) 10

Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2019 m. veiklą  - Pranešimas: Sylvie Guillaume
(A9-0013/2021) 10

2021 m. kovo 11 d., ketvirtadienis 11

09.00  Rezultatų paskelbimas 11

09.00 - 13.00 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo) 11

Reglamento (EB, Euratomas) 2020/2092 taikymas, teisinės valstybės sąlygų mechanizmas - Komisijos
pareiškimas 11

Partnerystės principo laikymasis rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
didinimo planus ir geros valdysenos užtikrinimas naudojant lėšas - Komisijos pareiškimas 11

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 144 straipsnis) 11

Padėtis Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje ir Italijos ambasadoriaus Lucos Attanasio ir jo
aplinkai priklausančių asmenų nužudymas 11

Žmogaus teisių padėtis Bahreino Karalystėje, ypač nuteistųjų mirties bausme ir žmogaus teisių gynėjų
atvejai 11

Masiniai teismo procesai prieš opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovus Kambodžoje 11

09.45 - 11.00 Pirmasis balsavimas 12

Balsavimas dėl pakeitimų 12

Padėtis Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje ir Italijos ambasadoriaus Lucos Attanasio ir jo
aplinkai priklausančių asmenų nužudymas 12

Žmogaus teisių padėtis Bahreino Karalystėje, ypač nuteistųjų mirties bausme ir žmogaus teisių gynėjų atvejai 12

Masiniai teismo procesai prieš opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovus Kambodžoje 12

Konfliktas Sirijoje: 10 metų po sukilimo 12

ES paskelbimas LGBTIQ asmenų laisvės erdve 12

Vaiko teisės 12

Galutinis balsavimas 12

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinė tvaraus augimo strategija  -
Pranešimas: Markus Ferber (A9-0036/2021) 12

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinės tvaraus augimo strategijos
užimtumo ir socialiniai aspektai  - Pranešimas: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021) 12



Turinys
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13.00  Rezultatų paskelbimas 12

13.45 - 15.00 Antrasis balsavimas 13

Galutinis balsavimas 13

Padėtis Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje ir Italijos ambasadoriaus Lucos Attanasio ir jo
aplinkai priklausančių asmenų nužudymas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 13

Žmogaus teisių padėtis Bahreino Karalystėje, ypač nuteistųjų mirties bausme ir žmogaus teisių gynėjų atvejai
- Pasiūlymai dėl rezoliucijų 13

Masiniai teismo procesai prieš opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovus Kambodžoje - Pasiūlymai dėl
rezoliucijų 13

Konfliktas Sirijoje: 10 metų po sukilimo - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 13

ES paskelbimas LGBTIQ asmenų laisvės erdve - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 13

Vaiko teisės - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 13

14.30 - 16.30 Diskusijos 13

Ilgalaikė kaimo vietovių vizija - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu 13

Geografinio blokavimo reglamento vertinimas - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu 13

ES 2020 m. Ženevos konferencijoje prisiimtas pasižadėjimas remti Afganistaną - Klausimas, į kurį atsakoma
žodžiu 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
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17.00 - 22.30 Diskusijos

18.30 - 19.45 Balsavimas

56 • Tarptautinės moters dienos minėjimas

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

37 À • Su PPO taisyklėmis suderinamo ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo
kūrimas

Pranešimas: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Pranešimas dėl su PPO taisyklėmis suderinamo ES pasienio anglies dioksido mokesčio
mechanizmo kūrimo

[2020/2043(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

60 À« • Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES
dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje

Pranešimas: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva
2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje

[COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

28 À • Įmonėms tenkanti išsamaus patikrinimo prievolė ir įmonių atskaitomybė

Pranešimas: Lara Wolters (A9-0018/2021)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl įmonėms tenkančios išsamaus patikrinimo
prievolės ir įmonių atskaitomybės

[2020/2129(INL)]

Teisės reikalų komitetas

23 • Reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų
rinkodaros sąlygos, įgyvendinimas

Pranešimas: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Pranešimas dėl Reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos
produktų rinkodaros sąlygos (Statybos produktų reglamento), įgyvendinimo

[2020/2028(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas



 

18.30 - 19.45     Balsavimas
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55 À • Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų
neįgaliųjų teisių konvenciją

Pranešimas: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Pranešimas dėl Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo
ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, įgyvendinimo atsižvelgiant į Jungtinių Tautų
neįgaliųjų teisių konvenciją

[2020/2086(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

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

84 • Slaptas balsavimas:

Imunitetai

77 - Prašymas atšaukti Carleso Puigdemonto i Casamajó (Carles Puigdemont i Casamajó) imunitetą

Pranešimas: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Carleso Puigdemonto i Casamajó (Carles Puigdemont i Casamajó)
imunitetą

[2020/2024(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

73 - Prašymas atšaukti Antoni Comíno i Olivereso (Antoni Comín i Oliveres) imunitetą

Pranešimas: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Antoni Comíno i Olivereso (Antoni Comín i Oliveres) imunitetą

[2020/2025(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

76 - Prašymas atšaukti Claros Ponsatí Obiols (Clara Ponsatí Obiols) imunitetą

Pranešimas: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Claros Ponsatí Obiols (Clara Ponsatí Obiols) imunitetą

[2020/2031(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

74 - Prašymas atšaukti Valterio Flego (Valter Flego) imunitetą

Pranešimas: Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Valterio Flego (Valter Flego) imunitetą

[2020/2054(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

75 - Prašymas atšaukti Nuno Melo imunitetą

Pranešimas: Manon Aubry (A9-0024/2021)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Nuno Melo imunitetą

[2020/2050(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

53 • Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
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49 6 «««I - Jungtinėje Karalystėje išaugintos miško dauginamosios medžiagos lygiavertiškumas tokiai Sąjungoje
išaugintai medžiagai

Pranešimas:

[COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

50 6 «««I - Jungtinėje Karalystėje atliekamo aprobavimo lygiavertiškumas ir žemės ūkio augalų rūšių veislių
palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumas

Pranešimas:

[COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

94 • Prašymas balsuoti dėl pakeitimų vietoj preliminaraus susitarimo (Darbo tvarkos taisyklių 59
straipsnio 3 dalis)

126 • ***I (A9-0203/2020 - BUDG/ECON) FERNANDES, TINAGLI . Programa „InvestEU“



2021 m. kovo 9 d., antradienis

 

 

09.00      Rezultatų paskelbimas

 

09.00 - 13.00     Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

 

13.00 - 14.15     Pirmasis balsavimas
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09.00 Rezultatų paskelbimas

09.00 - 13.00 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

13.00 - 14.15 Pirmasis balsavimas

15.00 - 20.00 Diskusijos

19.00 Rezultatų paskelbimas

27 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

(Balsavimas: 13/11/2020)

41 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

(Diskusijos: 12/11/2020, balsavimas: 13/11/2020)

95 • Balsavimai dėl preliminarių susitarimų

27 À«««I - Programa „InvestEU“

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

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

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

(Balsavimas: 13/11/2020)

41 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

(Diskusijos: 12/11/2020, balsavimas: 13/11/2020)



 

15.00 - 20.00     Diskusijos

5 52021 m. kovo 9 d., antradienis

689.224/OJ 689.224/OJ

96 • Balsavimas dėl pakeitimų

97 • Su PPO taisyklėmis suderinamo ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo kūrimas

Pranešimas: Yannick Jadot (A9-0019/2021)
[2020/2043(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

98 • Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio
bendradarbiavimo apmokestinimo srityje

Pranešimas: Sven Giegold (A9-0015/2021)
[2020/0148(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

99 • Įmonėms tenkanti išsamaus patikrinimo prievolė ir įmonių atskaitomybė

Pranešimas: Lara Wolters (A9-0018/2021)
[2020/2129(INL)]
Teisės reikalų komitetas

123 • Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvenciją

Pranešimas: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)
[2020/2086(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

29 À«««I • Žuvininkystės kontrolė

Pranešimas: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009 ir Tarybos reglamentų (EB) Nr.
768/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1005/2008 bei Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/1139 nuostatos dėl žuvininkystės kontrolės

[COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)]

Žuvininkystės komitetas

33 À • Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2019 m. veiklą

Pranešimas: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2019 m. veiklą

[2020/2125(INI)]

Peticijų komitetas

Dalyvauja Europos ombudsmenė Emily O'Reilly

86 • COVID pandemijos ekonominio poveikio pašalinimas, dėmesį skiriant investicijoms,
konkurencingumui ir įgūdžiams

Komisijos pareiškimas

[2021/2580(RSP)]

80 • Dabartinė politinė padėtis Sakartvele

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

[2021/2575(RSP)]



 

19.00      Rezultatų paskelbimas

6 62021 m. kovo 9 d., antradienis

689.224/OJ 689.224/OJ

79 À • Konfliktas Sirijoje: 10 metų po sukilimo

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

[2021/2576(RSP)]



2021 m. kovo 10 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 13.00     Diskusijos
 
Bendros diskusijos - Europos semestras

 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

13.00 - 13.30     

7 72021 m. kovo 10 d., trečiadienis

689.224/OJ 689.224/OJ

09.00 - 13.00 Diskusijos

13.00 - 13.30 Diskusijos

13.00 - 14.15 Pirmasis balsavimas

15.00 - 20.00 Diskusijos

19.00 Rezultatų paskelbimas

19.55 - 21.10 Antrasis balsavimas

64 À • Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinė tvaraus
augimo strategija

Pranešimas: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2021 m. metinė
tvaraus augimo strategija

[2021/2004(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

36 À • Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinės
tvaraus augimo strategijos užimtumo ir socialiniai aspektai

Pranešimas: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinės
tvaraus augimo strategijos užimtumo ir socialiniai aspektai

[2020/2244(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

87 • Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo veiksmų planas rengiantis gegužės
mėn. Porte vyksiančiam socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimui

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2581(RSP)]

124 • Konferencija dėl Europos ateities – bendro pareiškimo pasirašymas



13.00 - 14.15     Pirmasis balsavimas

8 82021 m. kovo 10 d., trečiadienis

689.224/OJ 689.224/OJ

92 • Balsavimas dėl pakeitimų

105 • Žuvininkystės kontrolė

Pranešimas: Clara Aguilera (A9-0016/2021)
[2018/0193(COD)]
Žuvininkystės komitetas

101 • Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2019 m. veiklą

Pranešimas: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)
[2020/2125(INI)]
Peticijų komitetas

111 • Galutinis balsavimas

37 À - Su PPO taisyklėmis suderinamo ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo kūrimas

Pranešimas: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

[2020/2043(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

60 À« - Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio
bendradarbiavimo apmokestinimo srityje

Pranešimas: Sven Giegold (A9-0015/2021)

[COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

28 À - Įmonėms tenkanti išsamaus patikrinimo prievolė ir įmonių atskaitomybė

Pranešimas: Lara Wolters (A9-0018/2021)

[2020/2129(INL)]

Teisės reikalų komitetas

23 - Reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos,
įgyvendinimas

Pranešimas: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

[2020/2028(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

55 À - Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvenciją

Pranešimas: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

[2020/2086(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas



15.00 - 20.00     Diskusijos

 

19.00      Rezultatų paskelbimas

 

19.55 - 21.10     Antrasis balsavimas

9 92021 m. kovo 10 d., trečiadienis

689.224/OJ 689.224/OJ

67 • Vyriausybės bandymai nutildyti laisvą žiniasklaidą Lenkijoje, Vengrijoje ir
Slovėnijoje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2560(RSP)]

65 À • ES paskelbimas LGBTIQ asmenų laisvės erdve

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2557(RSP)]

58 À • Vaiko teisės

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

[2021/2523(RSP)]

66 • ES politinės sistemos reforma, siekiant sustabdyti mokesčių vengimą ES atlikus
tyrimą  „OpenLux“

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2558(RSP)]

112 • Balsavimas dėl pakeitimų

106 • Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinė tvaraus augimo strategija

Pranešimas: Markus Ferber (A9-0036/2021)
[2021/2004(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

107 • Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinės tvaraus augimo strategijos
užimtumo ir socialiniai aspektai

Pranešimas: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)
[2020/2244(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

115 • Galutinis balsavimas

29 À«««I - Žuvininkystės kontrolė

Pranešimas: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

[COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)]

Žuvininkystės komitetas

49 6 «««I - Jungtinėje Karalystėje išaugintos miško dauginamosios medžiagos lygiavertiškumas tokiai Sąjungoje
išaugintai medžiagai

Pranešimas:

[COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas



10 102021 m. kovo 10 d., trečiadienis

689.224/OJ 689.224/OJ

50 6 «««I - Jungtinėje Karalystėje atliekamo aprobavimo lygiavertiškumas ir žemės ūkio augalų rūšių veislių
palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumas

Pranešimas:

[COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

69 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl veikliųjų medžiagų,
įskaitant dimoksistrobiną

B9-0162/2021

[2021/2552(RSP)]

70 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl genetiškai modifikuotos
medvilnės GHB614 × T304-40 × GHB119

B9-0160/2021

[2021/2553(RSP)]

71 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl genetiškai modifikuotų
kukurūzų MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)

B9-0161/2021

[2021/2554(RSP)]

33 À - Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2019 m. veiklą

Pranešimas: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

[2020/2125(INI)]

Peticijų komitetas



2021 m. kovo 11 d., ketvirtadienis

 

 

09.00      Rezultatų paskelbimas

 

09.00 - 13.00     Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

11 112021 m. kovo 11 d., ketvirtadienis

689.224/OJ 689.224/OJ

09.00 Rezultatų paskelbimas

09.00 - 13.00 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

09.45 - 11.00 Pirmasis balsavimas

13.00 Rezultatų paskelbimas

13.45 - 15.00 Antrasis balsavimas

14.30 - 16.30 Diskusijos

16.30 Rezultatų paskelbimas

88 À • Reglamento (EB, Euratomas) 2020/2092 taikymas, teisinės valstybės sąlygų
mechanizmas

Komisijos pareiškimas

[2021/2582(RSP)]

Balsavimas vyks per kovo mėn. II sesiją

89 • Partnerystės principo laikymasis rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus ir geros valdysenos užtikrinimas naudojant
lėšas

Komisijos pareiškimas

[2021/2583(RSP)]

83 À • Padėtis Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje ir Italijos
ambasadoriaus Lucos Attanasio ir jo aplinkai priklausančių asmenų
nužudymas

Bendra rezoliucija B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021,
B9-0198/2021, B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À • Žmogaus teisių padėtis Bahreino Karalystėje, ypač nuteistųjų mirties bausme ir
žmogaus teisių gynėjų atvejai

Bendra rezoliucija B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021,
B9-0193/2021, B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À • Masiniai teismo procesai prieš opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovus
Kambodžoje

B9-0182/2021, Bendra rezoliucija B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021,
B9-0185/2021, B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]



09.45 - 11.00     Pirmasis balsavimas

 

13.00      Rezultatų paskelbimas

12 122021 m. kovo 11 d., ketvirtadienis

689.224/OJ 689.224/OJ

116 • Balsavimas dėl pakeitimų

118 • Padėtis Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje ir Italijos ambasadoriaus Lucos Attanasio ir
jo aplinkai priklausančių asmenų nužudymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2577(RSP)]

119 • Žmogaus teisių padėtis Bahreino Karalystėje, ypač nuteistųjų mirties bausme ir žmogaus teisių
gynėjų atvejai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2578(RSP)]

120 • Masiniai teismo procesai prieš opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovus Kambodžoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2579(RSP)]

121 • Konfliktas Sirijoje: 10 metų po sukilimo

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2576(RSP)]

113 • ES paskelbimas LGBTIQ asmenų laisvės erdve

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2557(RSP)]

114 • Vaiko teisės

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2021/2523(RSP)]

122 • Galutinis balsavimas

64 À - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinė tvaraus augimo strategija

Pranešimas: Markus Ferber (A9-0036/2021)

[2021/2004(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

36 À - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinės tvaraus augimo strategijos
užimtumo ir socialiniai aspektai

Pranešimas: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

[2020/2244(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas



13.45 - 15.00     Antrasis balsavimas

 

14.30 - 16.30     Diskusijos

13 132021 m. kovo 11 d., ketvirtadienis

689.224/OJ 689.224/OJ

117 • Galutinis balsavimas

83 À - Padėtis Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje ir Italijos ambasadoriaus Lucos Attanasio ir
jo aplinkai priklausančių asmenų nužudymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021,
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

[2021/2577(RSP)]

82 À - Žmogaus teisių padėtis Bahreino Karalystėje, ypač nuteistųjų mirties bausme ir žmogaus teisių
gynėjų atvejai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021,
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

[2021/2578(RSP)]

81 À - Masiniai teismo procesai prieš opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovus Kambodžoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0182/2021, Bendra rezoliucija B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021,
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

[2021/2579(RSP)]

79 À - Konfliktas Sirijoje: 10 metų po sukilimo

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0175/2021, B9-0176/2021, Bendra rezoliucija B9-0177/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021,
B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021

[2021/2576(RSP)]

65 À - ES paskelbimas LGBTIQ asmenų laisvės erdve

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0166/2021, B9-0167/2021

[2021/2557(RSP)]

58 À - Vaiko teisės

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0164/2021

[2021/2523(RSP)]

63 • Ilgalaikė kaimo vietovių vizija

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

[2021/2549(RSP)]

78 • Geografinio blokavimo reglamento vertinimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

[2021/2546(RSP)]



 

16.30      Rezultatų paskelbimas

14 142021 m. kovo 11 d., ketvirtadienis

689.224/OJ 689.224/OJ

61 • ES 2020 m. Ženevos konferencijoje prisiimtas pasižadėjimas remti Afganistaną

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

[2020/2916(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai

15 15

689.224/OJ 689.224/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2021 m. kovo 8 d., pirmadienis

 

17.00 - 22.30

 

 

2021 m. kovo 9 d., antradienis

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 20.00

 

 

2021 m. kovo 10 d., trečiadienis

 

09.00 - 13.00

 

16 16Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

689.224/OJ 689.224/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

Pranešėjai (5 x 6') :30'

Nuomonės referentai (10 x 1') :10'

Parlamento nariai :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Pranešėjai (3 x 6') :18'

Nuomonės referentai (7 x 1') :7'

Parlamento nariai :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

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

:20'

Ombudsmenas :10'

Pranešėjai (2 x 6') :12'

Nuomonės referentas :1'

Parlamento nariai :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Taryba (kartu su atsakymais) :20'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Pranešėjai (2 x 6') :12'

Nuomonės referentai (4 x 1') :4'

Parlamento nariai :121' 30

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 13', ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 8'



15.00 - 20.00

 

 

2021 m. kovo 11 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 13.00

 

14.30 - 16.30

 

17 17Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

689.224/OJ 689.224/OJ

Taryba (kartu su atsakymais) :30'

Komisija (kartu su atsakymais) :35'

Autorius (komitetas) :5'

Parlamento nariai :150' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16', Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9' 30

Komisija (kartu su atsakymais) :35'

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

Parlamento nariai :121' 30

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 13', ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 8'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Autorius (komitetas) (3 x 5') :15'

Parlamento nariai :60'

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



Pateikimo terminai

 
 

2021 m. kovo 8 d., pirmadienis

 

 

2021 m. kovo 9 d., antradienis

 

18 18Pateikimo terminai

689.224/OJ 689.224/OJ

37 À • Su PPO taisyklėmis suderinamo ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo kūrimas  -
Pranešimas: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

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

kovo 3 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 4 d., ketvirtadienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 5 d., penktadienis, 12.00 val.

60 À • Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio
bendradarbiavimo apmokestinimo srityje  - Pranešimas: Sven Giegold (A9-0015/2021)

- Pakeitimai kovo 3 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 5 d., penktadienis, 12.00 val.

28 À • Įmonėms tenkanti išsamaus patikrinimo prievolė ir įmonių atskaitomybė  - Pranešimas: Lara Wolters
(A9-0018/2021)

- Pakeitimai kovo 3 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 5 d., penktadienis, 12.00 val.

55 À • Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvenciją  - Pranešimas: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

- Pakeitimai kovo 3 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu kovo 5 d., penktadienis, 12.00 val.

49 6 • Jungtinėje Karalystėje išaugintos miško dauginamosios medžiagos lygiavertiškumas tokiai Sąjungoje
išaugintai medžiagai  - Pranešimas:

- (prireikus) Pakeitimai; atmetimas kovo 9 d., antradienis, 12.00 val.

- (prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 9 d., antradienis, 19.00 val.

50 6 • Jungtinėje Karalystėje atliekamo aprobavimo lygiavertiškumas ir žemės ūkio augalų rūšių veislių
palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumas  - Pranešimas:

- (prireikus) Pakeitimai; atmetimas kovo 9 d., antradienis, 12.00 val.

- (prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 9 d., antradienis, 19.00 val.

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

- Pakeitimai; atmetimas kovo 3 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 5 d., penktadienis, 12.00 val.

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

- Pakeitimai; atmetimas kovo 3 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 5 d., penktadienis, 12.00 val.

29 À • Žuvininkystės kontrolė  - Pranešimas: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

- Pakeitimai; atmetimas kovo 3 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 5 d., penktadienis, 12.00 val.



 

2021 m. kovo 10 d., trečiadienis
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689.224/OJ 689.224/OJ

33 À • Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2019 m. veiklą  - Pranešimas: Sylvie Guillaume
(A9-0013/2021)

- Pakeitimai kovo 3 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 5 d., penktadienis, 12.00 val.

79 À • Konfliktas Sirijoje: 10 metų po sukilimo - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 8 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

kovo 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai kovo 10 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 10 d., trečiadienis, 19.00 val.

64 À • Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinė tvaraus augimo strategija  -
Pranešimas: Markus Ferber (A9-0036/2021)

- Pakeitimai kovo 8 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 9 d., antradienis, 16.00 val.

36 À • Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinės tvaraus augimo strategijos
užimtumo ir socialiniai aspektai  - Pranešimas: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

- Pakeitimai kovo 3 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 5 d., penktadienis, 12.00 val.

65 À • ES paskelbimas LGBTIQ asmenų laisvės erdve - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 3 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

kovo 8 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai kovo 8 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 9 d., antradienis, 16.00 val.

58 À • Vaiko teisės - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 3 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

kovo 8 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai kovo 8 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 9 d., antradienis, 16.00 val.

49 6 • Jungtinėje Karalystėje išaugintos miško dauginamosios medžiagos lygiavertiškumas tokiai Sąjungoje
išaugintai medžiagai  - Pranešimas:

- (prireikus) Pakeitimai; atmetimas kovo 9 d., antradienis, 12.00 val.

- (prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 9 d., antradienis, 19.00 val.

50 6 • Jungtinėje Karalystėje atliekamo aprobavimo lygiavertiškumas ir žemės ūkio augalų rūšių veislių
palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumas  - Pranešimas:

- (prireikus) Pakeitimai; atmetimas kovo 9 d., antradienis, 12.00 val.

- (prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 9 d., antradienis, 19.00 val.

69 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl veikliųjų medžiagų, įskaitant
dimoksistrobiną

- Pakeitimai kovo 5 d., penktadienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 8 d., pirmadienis, 12.00 val.



 

2021 m. kovo 11 d., ketvirtadienis
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70 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl genetiškai modifikuotos
medvilnės GHB614 × T304-40 × GHB119

- Pakeitimai kovo 5 d., penktadienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 8 d., pirmadienis, 12.00 val.

71 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl genetiškai modifikuotų
kukurūzų MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)

- Pakeitimai kovo 5 d., penktadienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 8 d., pirmadienis, 12.00 val.

88 À • Reglamento (EB, Euratomas) 2020/2092 taikymas, teisinės valstybės sąlygų mechanizmas - Komisijos
pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų kovo 17 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

kovo 22 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 23 d., antradienis, 16.00 val.

83 À • Padėtis Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje ir Italijos ambasadoriaus Lucos Attanasio ir jo
aplinkai priklausančių asmenų nužudymas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) kovo 8 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

kovo 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

kovo 10 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 10 d., trečiadienis, 19.00 val.

82 À • Žmogaus teisių padėtis Bahreino Karalystėje, ypač nuteistųjų mirties bausme ir žmogaus teisių gynėjų
atvejai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) kovo 8 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

kovo 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

kovo 10 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 10 d., trečiadienis, 19.00 val.

81 À • Masiniai teismo procesai prieš opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovus Kambodžoje

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) kovo 8 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

kovo 10 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

kovo 10 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis kovo 10 d., trečiadienis, 19.00 val.
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