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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

693.498/OJ 693.498/OJ

2021 m. birželio 7 d., pirmadienis 1

17.00 - 21.30 Diskusijos 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Bendros diskusijos - MVĮ Sąjungos padėtis 1

MVĮ Sąjungos padėtis - Komisijos pareiškimas 1

Geresnio reglamentavimo darbotvarkės įgyvendinimas ir administracinės naštos mažinimo tikslas -
Komisijos pareiškimas 1

Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita  - Pranešimas: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021) 1

Trumpas toliau pateikiamo pranešimo pristatymas: 1

Sanglaudos politikos lyčių aspektas  - Pranešimas: Monika Vana (A9-0154/2021) 1

2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą  - Pranešimas: César Luena
(A9-0179/2021) 1

Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės nustatymas  - Rekomendacija antrajam svarstymui:
Jiří Pospíšil (A9-0196/2021) 2

18.00 - 19.15 Balsavimas 2

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

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

Pereinamojo laikotarpio nuostatos siekiant atsižvelgti į COVID-19 krizės poveikį (Reglamento (ES)
2016/1628 dalinis pakeitimas)  - Pranešimas: 2

Balsavimai dėl preliminarių susitarimų 2

Atitinkami ETIAS pakeitimai: policijos ir teisminis bendradarbiavimas  - Pranešimas: Jeroen Lenaers
(A9-0254/2020) 2

Atitinkami ETIAS pakeitimai:  sienos ir vizos  - Pranešimas: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020) 2

Vienas balsavimas 2

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Vokietijos paraiška
„EGF/2020/003 DE/GMH Guss“  - Pranešimas: Jens Geier (A9-0189/2021) 2

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Belgijos paraiška
„EGF/2020/005 BE/Swissport“  - Pranešimas: Olivier Chastel (A9-0188/2021) 3

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Nyderlandų paraiška
„EGF/2020/004 NL/KLM“  - Pranešimas: Monika Vana (A9-0187/2021) 3

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Suomijos paraiška
„EGF/2020/007 FI/Finnair“  - Pranešimas: Eero Heinäluoma (A9-0186/2021) 3

Balsavimas dėl pakeitimų 3

Atitinkami ETIAS pakeitimai: ECRIS-TCN 3

2021 m. birželio 8 d., antradienis 4

09.00  Rezultatų paskelbimas 4

09.00 - 13.00 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo) 4

Bendros diskusijos - ES skaitmeninis COVID pažymėjimas 4

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. ES piliečiai  - Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar 4

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Trečiųjų šalių piliečiai  - Pranešimas: Juan Fernando López
Aguilar 4

Nuosavų išteklių veiksmų gairių įgyvendinimo padėtis - Komisijos pareiškimas 4

Europos Parlamento atliekamas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimo,
kurį atlieka Komisija ir Taryba, tikrinimas - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 4



Turinys

693.498/OJ 693.498/OJ

13.00 - 14.15 Pirmasis balsavimas 5

Balsavimas dėl pakeitimų 5

Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita 5

Sanglaudos politikos lyčių aspektas 5

2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą 5

Galutinis balsavimas 5

Atitinkami ETIAS pakeitimai: ECRIS-TCN  - Pranešimas: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021) 5

15.00 - 20.00 Diskusijos 5

Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po asmenų pagrobimo iš
Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 5

Padėtis Afganistane - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 5

Žmogaus teisės ir politinė padėtis Kuboje - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 5

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 75-oji ir 76-oji sesijos  - Pranešimas: María Soraya Rodríguez
Ramos (A9-0173/2021) 6

2021–2027 m. Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“  -
Rekomendacija antrajam svarstymui: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena, Rasa Juknevičienė
(A9-0198/2021) 6

2021–2027 m. „Europos socialinis fondas +“ (ESF+)  - Rekomendacija antrajam svarstymui: David Casa
(A9-0197/2021) 6

19.00  Rezultatų paskelbimas 6

20.00 - 21.15 Antrasis balsavimas 6

Balsavimai dėl preliminarių susitarimų 6

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. ES piliečiai  - Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar 6

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Trečiųjų šalių piliečiai  - Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar 6

Balsavimas dėl pakeitimų 7

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 75-oji ir 76-oji sesijos 7

Galutinis balsavimas 7

Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita  - Pranešimas: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021) 7

Sanglaudos politikos lyčių aspektas  - Pranešimas: Monika Vana (A9-0154/2021) 7

2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą  - Pranešimas: César Luena
(A9-0179/2021) 7

20.30 - 22.30 Diskusijos 7

Parlamento tyrimo teisė - Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (O-000029/2021 - B9-0020/21)
(O-000030/2021 - B9-0021/21) 7

Klimato kaitos poveikiui atspari ES žuvininkystė ir akvakultūra - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000034/2021 - B9-0022/21) 7

2021 m. birželio 9 d., trečiadienis 8

09.00  Rezultatų paskelbimas 8

09.00 - 11.50 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo) 8

2021 m. gegužės 24–25 d. specialiojo Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados - Europos Vadovų
Tarybos ir Komisijos pareiškimai 8

Rengimasis birželio 11–13 d. G 7 aukščiausiojo lygio susitikimui ir ES ir JAV aukščiausiojo lygio
susitikimui - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 8



Turinys

693.498/OJ 693.498/OJ

12.00 - 12.30 (LUX publikos kino apdovanojimo ceremonija) 8

12.45 - 14.00 Pirmasis balsavimas 8

Galutinis balsavimas 8

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 75-oji ir 76-oji sesijos  - Pranešimas: María Soraya Rodríguez
Ramos (A9-0173/2021) 8

Balsavimas dėl pakeitimų 8

***II GAHLER, GOERENS, ARENA, JUKNEVIČIENĖ (AFET/DEVE 07/06). 2021–2027 m.
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“ 8

Čekijos Ministro Pirmininko interesų konfliktas 8

Kaip įveikti pasaulinės COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius: PPO TRIPS sutarties netaikymo poveikis
COVID-19 vakcinoms, gydymui, įrangai ir gamybos bei paruošimo pajėgumų didinimui besivystančiose
šalyse (diskusija) 9

15.00 - 20.00 Diskusijos 9

Teisinės valstybės padėtis Europos Sąjungoje ir Sąlygų reglamento 2020/2092 taikymas - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 9

 Tolesnė veikla, susijusi su 2021 m. gegužės 7 d. Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimu -
Tarybos ir Komisijos pareiškimai 9

Bendros diskusijos - Kibernetiniai išpuoliai ES 9

Neseniai vykdyti kibernetiniai išpuoliai prieš ES institucijas ir jautrias nacionalines viešąsias ir
privačiąsias institucijas - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 9

ES skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000037/2021 - B9-0024/21) 9

Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos  - Pranešimas: Paulo
Rangel (A9-0174/2021) 9

80-osios 1941 m. birželio 14–18 d. masinio trėmimo metinės - Komisijos pareiškimas 9

19.00  Rezultatų paskelbimas 10

20.00 - 21.15 Antrasis balsavimas 10

Balsavimas dėl pakeitimų 10

ES skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija 10

Teisinės valstybės padėtis Europos Sąjungoje ir Sąlygų reglamento 2020/2092 taikymas 10

Europos Parlamento atliekamas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimo,
kurį atlieka Komisija ir Taryba, tikrinimas 10

Vienas balsavimas 10

Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos  - Pranešimas: Paulo
Rangel (A9-0174/2021) 10

Galutinis balsavimas 10

Pereinamojo laikotarpio nuostatos siekiant atsižvelgti į COVID-19 krizės poveikį (Reglamento (ES)
2016/1628 dalinis pakeitimas)  - Pranešimas: 10

Čekijos Ministro Pirmininko interesų konfliktas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 10

Kaip įveikti pasaulinės COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius: PPO TRIPS sutarties netaikymo poveikis
COVID-19 vakcinoms, gydymui, įrangai ir gamybos bei paruošimo pajėgumų didinimui besivystančiose
šalyse (diskusija) - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 10

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: didžiausia leidžiamoji imidakloprido
liekanų koncentracija 11

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: veikliosios medžiagos, įskaitant
flumioksaziną 11

20.30 - 22.30 Diskusijos 11

Moterys politikoje. Kova su priekabiavimu internete - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 11

Lyčių lygybės skatinimas įgyjant išsilavinimą ir dirbant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir
matematikos (STEM) srityse  - Pranešimas: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021) 11



Turinys

693.498/OJ 693.498/OJ

2021 m. birželio 10 d., ketvirtadienis 12

09.00  Rezultatų paskelbimas 12

09.00 - 13.00 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo) 12

Europos piliečių iniciatyva dėl gyvūnų veisimo narvuose uždraudimo (angl. „End the Cage Age“) 12

Būsimas radijo tinklo „Euranet Plus“ finansavimas ES lėšomis - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000036/2021 - B9-0023/21) 12

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

Maroko valdžios institucijų įvykdytas JT vaiko teisių konvencijos pažeidimas ir naudojimasis
nepilnamečiais per migracijos krizę Seutoje 12

Padėtis Šri Lankoje, visų pirma sulaikymai pagal Terorizmo prevencijos įstatymą 12

Vokietijos NVO įtraukimas į Rusijos nepageidaujamų organizacijų sąrašą ir Andrejaus Pivovarovo
sulaikymas 12

09.45 - 11.00 Pirmasis balsavimas 13

Balsavimas dėl pakeitimų 13

Maroko valdžios institucijų įvykdytas JT vaiko teisių konvencijos pažeidimas ir naudojimasis nepilnamečiais
per migracijos krizę Seutoje 13

Padėtis Šri Lankoje, visų pirma sulaikymai pagal Terorizmo prevencijos įstatymą 13

Vokietijos NVO įtraukimas į Rusijos nepageidaujamų organizacijų sąrašą ir Andrejaus Pivovarovo
sulaikymas 13

Žmogaus teisės ir politinė padėtis Kuboje 13

Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po asmenų pagrobimo iš
Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo 13

Padėtis Afganistane 13

Europos piliečių iniciatyva dėl gyvūnų veisimo narvuose uždraudimo (angl. „End the Cage Age“) 13

Lyčių lygybės skatinimas įgyjant išsilavinimą ir dirbant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir
matematikos (STEM) srityse 13

Būsimas radijo tinklo „Euranet Plus“ finansavimas ES lėšomis 13

Galutinis balsavimas 13

ES skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 13

Teisinės valstybės padėtis Europos Sąjungoje ir Sąlygų reglamento 2020/2092 taikymas - Pasiūlymai dėl
rezoliucijų 14

Europos Parlamento atliekamas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimo,
kurį atlieka Komisija ir Taryba, tikrinimas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

13.00  Rezultatų paskelbimas 14

13.45 - 15.00 Antrasis balsavimas 14

Galutinis balsavimas 14

Maroko valdžios institucijų įvykdytas JT vaiko teisių konvencijos pažeidimas ir naudojimasis nepilnamečiais
per migracijos krizę Seutoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

Padėtis Šri Lankoje, visų pirma sulaikymai pagal Terorizmo prevencijos įstatymą - Pasiūlymai dėl
rezoliucijų 14

Vokietijos NVO įtraukimas į Rusijos nepageidaujamų organizacijų sąrašą ir Andrejaus Pivovarovo
sulaikymas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

Žmogaus teisės ir politinė padėtis Kuboje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po asmenų pagrobimo iš
Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

Padėtis Afganistane - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 15

Europos piliečių iniciatyva dėl gyvūnų veisimo narvuose uždraudimo (angl. „End the Cage Age“) -
Pasiūlymai dėl rezoliucijų 15



Turinys

693.498/OJ 693.498/OJ

Lyčių lygybės skatinimas įgyjant išsilavinimą ir dirbant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir
matematikos (STEM) srityse  - Pranešimas: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021) 15

Būsimas radijo tinklo „Euranet Plus“ finansavimas ES lėšomis - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 15

14.30 - 16.30 Diskusijos 15

Autizmas ir įtraukus užimtumas - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000017/2021 - B9-0017/21) 15

16.30  Rezultatų paskelbimas 15

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 17

Pateikimo terminai 19



2021 m. birželio 7 d., pirmadienis

 

 

17.00 - 21.30     Diskusijos

 
Bendros diskusijos - MVĮ Sąjungos padėtis

 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

Trumpas toliau pateikiamo pranešimo pristatymas:

1 12021 m. birželio 7 d., pirmadienis

693.498/OJ 693.498/OJ

17.00 - 21.30 Diskusijos

18.00 - 19.15 Balsavimas

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

76 • MVĮ Sąjungos padėtis

Komisijos pareiškimas

[2021/2709(RSP)]

75 • Geresnio reglamentavimo darbotvarkės įgyvendinimas ir administracinės
naštos mažinimo tikslas

Komisijos pareiškimas

[2021/2710(RSP)]

27 À • Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita

Pranešimas: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

Pranešimas „Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita“

[2020/2223(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

16 À • Sanglaudos politikos lyčių aspektas

Pranešimas: Monika Vana (A9-0154/2021)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos lyčių aspekto

[2020/2040(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

53 À • 2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą

Pranešimas: César Luena (A9-0179/2021)

Pranešimas „2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo
gyvenimą“

[2020/2273(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas



 

18.00 - 19.15     Balsavimas

2 22021 m. birželio 7 d., pirmadienis

693.498/OJ 693.498/OJ

152 À«««II • Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės nustatymas

Rekomendacija antrajam svarstymui: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma muitinio
tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą

[07234/1/2021 - C9-0196/2021 - 2018/0258(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

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

160 • Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

169 «««I - Pereinamojo laikotarpio nuostatos siekiant atsižvelgti į COVID-19 krizės poveikį (Reglamento (ES)
2016/1628 dalinis pakeitimas)

Pranešimas:

[COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

106 • Balsavimai dėl preliminarių susitarimų

28 À«««I - Atitinkami ETIAS pakeitimai: policijos ir teisminis bendradarbiavimas

Pranešimas: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos prieigos prie
kitų ES informacinių sistemų sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1862 ir Reglamentas
(ES) 2019/816

[COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001A(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

21 À«««I - Atitinkami ETIAS pakeitimai:  sienos ir vizos

Pranešimas: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos prieigos prie
kitų ES informacinių sistemų ETIAS naudojimo tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES)
2018/1240, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (ES) 2017/2226 ir Reglamentas (ES) 2018/1861

[COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

150 • Vienas balsavimas

52 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Vokietijos paraiška
„EGF/2020/003 DE/GMH Guss“

Pranešimas: Jens Geier (A9-0189/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Vokietijos paraišką „EGF/2020/003 DE/Germany
GMH Guss“

[COM(2021)0207 - C9-0156/2021 - 2021/0107(BUD)]

Biudžeto komitetas



3 32021 m. birželio 7 d., pirmadienis

693.498/OJ 693.498/OJ

51 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Belgijos paraiška
„EGF/2020/005 BE/Swissport“

Pranešimas: Olivier Chastel (A9-0188/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Belgijos paraišką „EGF/2020/005 BE/Belgium
Swissport“

[COM(2021)0212 - C9-0159/2021 - 2021/0109(BUD)]

Biudžeto komitetas

58 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Nyderlandų paraiška
„EGF/2020/004 NL/KLM“

Pranešimas: Monika Vana (A9-0187/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Nyderlandų paraišką „EGF/2020/004
NL/Nyderlandai KLM“

[COM(2021)0226 - C9-0161/2021 - 2021/0115(BUD)]

Biudžeto komitetas

57 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Suomijos paraiška
„EGF/2020/007 FI/Finnair“

Pranešimas: Eero Heinäluoma (A9-0186/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Suomijos paraišką „EGF/2020/007 FI/Finnair“

[COM(2021)0227 - C9-0162/2021 - 2021/0116(BUD)]

Biudžeto komitetas

155 • Balsavimas dėl pakeitimų

157 • Atitinkami ETIAS pakeitimai: ECRIS-TCN

Pranešimas: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)
[2019/0001B(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas



2021 m. birželio 8 d., antradienis

 

 

09.00      Rezultatų paskelbimas

 

09.00 - 13.00     Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)
 
Bendros diskusijos - ES skaitmeninis COVID pažymėjimas

 
Bendrų diskusijų pabaiga

4 42021 m. birželio 8 d., antradienis

693.498/OJ 693.498/OJ

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

20.00 - 21.15 Antrasis balsavimas

20.30 - 22.30 Diskusijos

44 À«««I • ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. ES piliečiai

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

(Diskusijos: 28/04/2021, balsavimas: 28/04/2021)

45 À«««I • ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Trečiųjų šalių piliečiai

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

(Diskusijos: 28/04/2021, balsavimas: 28/04/2021)

97 • Nuosavų išteklių veiksmų gairių įgyvendinimo padėtis

Komisijos pareiškimas

[2021/2739(RSP)]

96 À • Europos Parlamento atliekamas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
didinimo planų vertinimo, kurį atlieka Komisija ir Taryba, tikrinimas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2738(RSP)]



13.00 - 14.15     Pirmasis balsavimas

 

15.00 - 20.00     Diskusijos

5 52021 m. birželio 8 d., antradienis

693.498/OJ 693.498/OJ

120 • Balsavimas dėl pakeitimų

121 • Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita

Pranešimas: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)
[2020/2223(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

122 • Sanglaudos politikos lyčių aspektas

Pranešimas: Monika Vana (A9-0154/2021)
[2020/2040(INI)]
Regioninės plėtros komitetas

123 • 2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą

Pranešimas: César Luena (A9-0179/2021)
[2020/2273(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

156 • Galutinis balsavimas

22 À«««I - Atitinkami ETIAS pakeitimai: ECRIS-TCN

Pranešimas: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami
reglamentai (ES) 2019/816 ir (ES) 2019/818, kiek tai susiję su prieigos prie kitų ES informacinių sistemų
Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos naudojimo tikslais sąlygų nustatymu

[COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

98 À • Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po
asmenų pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2741(RSP)]

73 À • Padėtis Afganistane

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

[2021/2712(RSP)]

101 À • Žmogaus teisės ir politinė padėtis Kuboje

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

[2021/2745(RSP)]



 

19.00      Rezultatų paskelbimas

 

20.00 - 21.15     Antrasis balsavimas

6 62021 m. birželio 8 d., antradienis

693.498/OJ 693.498/OJ

31 À • Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 75-oji ir 76-oji sesijos

Pranešimas: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų
Generalinės Asamblėjos 75-osios ir 76-osios sesijų

[2020/2128(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

154 À«««II • 2021–2027 m. Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė
„Globali Europa“

Rekomendacija antrajam svarstymui: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena,
Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“, iš
dalies keičiamas ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr.
466/2014/ES ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1601
ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009

[06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)]

Užsienio reikalų komitetas

Vystymosi komitetas

153 À«««II • 2021–2027 m. „Europos socialinis fondas +“ (ESF+)

Rekomendacija antrajam svarstymui: David Casa (A9-0197/2021)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo įsteigiamas „Europos
socialinis fondas +“ (ESF+) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013

[06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

158 • Balsavimai dėl preliminarių susitarimų

44 À«««I - ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. ES piliečiai

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

(Diskusijos: 28/04/2021, balsavimas: 28/04/2021)

45 À«««I - ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Trečiųjų šalių piliečiai

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

(Diskusijos: 28/04/2021, balsavimas: 28/04/2021)



 

20.30 - 22.30     Diskusijos

7 72021 m. birželio 8 d., antradienis

693.498/OJ 693.498/OJ

110 • Balsavimas dėl pakeitimų

124 • Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 75-oji ir 76-oji sesijos

Pranešimas: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)
[2020/2128(INI)]
Užsienio reikalų komitetas

112 • Galutinis balsavimas

27 À - Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita

Pranešimas: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

[2020/2223(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

16 À - Sanglaudos politikos lyčių aspektas

Pranešimas: Monika Vana (A9-0154/2021)

[2020/2040(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

53 À - 2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą

Pranešimas: César Luena (A9-0179/2021)

[2020/2273(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

60 • Parlamento tyrimo teisė

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

Antonio Tajani, Domènec Ruiz Devesa (O-000029/2021 - B9-0020/21)
Konstitucinių reikalų komitetas
Tarybai
Parlamento tyrimo teisė

Antonio Tajani, Domènec Ruiz Devesa (O-000030/2021 - B9-0021/21)
Konstitucinių reikalų komitetas
Komisijai
Parlamento tyrimo teisė

[2021/2632(RSP)]

68 • Klimato kaitos poveikiui atspari ES žuvininkystė ir akvakultūra

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Pierre Karleskind (O-000034/2021 - B9-0022/21)
Žuvininkystės komitetas
Komisijai
Klimato kaitai atspari žuvininkystė ir akvakultūra Europos Sąjungoje

[2021/2699(RSP)]



2021 m. birželio 9 d., trečiadienis

 

 

09.00      Rezultatų paskelbimas

 

09.00 - 11.50     Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

 

12.00 - 12.30     (LUX publikos kino apdovanojimo ceremonija)

 

12.45 - 14.00     Pirmasis balsavimas

8 82021 m. birželio 9 d., trečiadienis

693.498/OJ 693.498/OJ

09.00 Rezultatų paskelbimas

09.00 - 11.50 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

12.00 - 12.30 (LUX publikos kino apdovanojimo ceremonija)

12.45 - 14.00 Pirmasis balsavimas

15.00 - 20.00 Diskusijos

19.00 Rezultatų paskelbimas

20.00 - 21.15 Antrasis balsavimas

20.30 - 22.30 Diskusijos

100 • 2021 m. gegužės 24–25 d. specialiojo Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2743(RSP)]

84 • Rengimasis birželio 11–13 d. G 7 aukščiausiojo lygio susitikimui ir ES ir JAV
aukščiausiojo lygio susitikimui

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2715(RSP)]

114 • Galutinis balsavimas

31 À - Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 75-oji ir 76-oji sesijos

Pranešimas: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

[2020/2128(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

125 • Balsavimas dėl pakeitimų

148 • ***II GAHLER, GOERENS, ARENA, JUKNEVIČIENĖ (AFET/DEVE 07/06). 2021–2027 m.
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“

130 • Čekijos Ministro Pirmininko interesų konfliktas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2671(RSP)]

(Diskusijos: 2021.05.19)



 

15.00 - 20.00     Diskusijos

 
Bendros diskusijos - Kibernetiniai išpuoliai ES

 
Bendrų diskusijų pabaiga

9 92021 m. birželio 9 d., trečiadienis

693.498/OJ 693.498/OJ

131 • Kaip įveikti pasaulinės COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius: PPO TRIPS sutarties netaikymo
poveikis COVID-19 vakcinoms, gydymui, įrangai ir gamybos bei paruošimo pajėgumų didinimui
besivystančiose šalyse (diskusija)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2692(RSP)]

(Diskusijos: 2021.05.19)

74 À • Teisinės valstybės padėtis Europos Sąjungoje ir Sąlygų reglamento 2020/2092
taikymas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2711(RSP)]

85 •  Tolesnė veikla, susijusi su 2021 m. gegužės 7 d. Porto socialinių reikalų
aukščiausiojo lygio susitikimu

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2714(RSP)]

77 • Neseniai vykdyti kibernetiniai išpuoliai prieš ES institucijas ir jautrias
nacionalines viešąsias ir privačiąsias institucijas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2713(RSP)]

78 À • ES skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Cristian-Silviu Buşoi (O-000037/2021 - B9-0024/21)
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Komisijai
Europos Sąjungos skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija

[2021/2568(RSP)]

59 • Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos

Pranešimas: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

Pranešimas dėl Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos Ombudsmeno pareigų
atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno
statutas) ir panaikinamas Sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projekto

[2021/2053(INL)]

Konstitucinių reikalų komitetas

Dalyvauja Europos ombudsmenė Emily O'Reilly

102 • 80-osios 1941 m. birželio 14–18 d. masinio trėmimo metinės

Komisijos pareiškimas

[2021/2746(RSP)]

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams



19.00      Rezultatų paskelbimas

 

20.00 - 21.15     Antrasis balsavimas

10 102021 m. birželio 9 d., trečiadienis

693.498/OJ 693.498/OJ

138 • Balsavimas dėl pakeitimų

139 • ES skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2568(RSP)]

129 • Teisinės valstybės padėtis Europos Sąjungoje ir Sąlygų reglamento 2020/2092 taikymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2711(RSP)]

135 • Europos Parlamento atliekamas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų
vertinimo, kurį atlieka Komisija ir Taryba, tikrinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2738(RSP)]

151 • Vienas balsavimas

59 - Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos

Pranešimas: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

[2021/2053(INL)]

Konstitucinių reikalų komitetas

109 • Galutinis balsavimas

169 «««I - Pereinamojo laikotarpio nuostatos siekiant atsižvelgti į COVID-19 krizės poveikį (Reglamento (ES)
2016/1628 dalinis pakeitimas)

Pranešimas:

[COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

69 À - Čekijos Ministro Pirmininko interesų konfliktas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0303/2021

[2021/2671(RSP)]

(Diskusijos: 19/05/2021)

70 À - Kaip įveikti pasaulinės COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius: PPO TRIPS sutarties netaikymo
poveikis COVID-19 vakcinoms, gydymui, įrangai ir gamybos bei paruošimo pajėgumų didinimui
besivystančiose šalyse (diskusija)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0306/2021, B9-0306/2021, B9-0307/2021, B9-0308/2021, B9-0309/2021,
B9-0310/2021, B9-0311/2021

[2021/2692(RSP)]

(Diskusijos: 19/05/2021)



 

20.30 - 22.30     Diskusijos

11 112021 m. birželio 9 d., trečiadienis

693.498/OJ 693.498/OJ

94 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: didžiausia leidžiamoji
imidakloprido liekanų koncentracija

B9-0313/2021

[2021/2705(RSP)]

95 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: veikliosios medžiagos,
įskaitant flumioksaziną

B9-0312/2021

[2021/2706(RSP)]

71 • Moterys politikoje. Kova su priekabiavimu internete

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2704(RSP)]

48 À • Lyčių lygybės skatinimas įgyjant išsilavinimą ir dirbant gamtos mokslų,
technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) srityse

Pranešimas: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

Pranešimas dėl lyčių lygybės skatinimo įgyjant išsilavinimą ir dirbant gamtos mokslų,
technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) srityse

[2019/2164(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas



2021 m. birželio 10 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)

12 122021 m. birželio 10 d., ketvirtadienis

693.498/OJ 693.498/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

37 À • Europos piliečių iniciatyva dėl gyvūnų veisimo narvuose uždraudimo (angl. „End the
Cage Age“)

[2021/2633(RSP)]

Darbo tvarkos taisyklių 222 straipsnio 8 dalis

90 À • Būsimas radijo tinklo „Euranet Plus“ finansavimas ES lėšomis

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Sabine Verheyen (O-000036/2021 - B9-0023/21)
Kultūros ir švietimo komitetas
Komisijai
Būsimas radijo tinklo „Euranet Plus“ finansavimas ES lėšomis

[2021/2708(RSP)]

103 À • Maroko valdžios institucijų įvykdytas JT vaiko teisių konvencijos pažeidimas ir
naudojimasis nepilnamečiais per migracijos krizę Seutoje

B9-0323/2021, Bendra rezoliucija B9-0349/2021, B9-0349/2021, B9-0350/2021,
B9-0353/2021, B9-0359/2021, B9-0362/2021

[2021/2747(RSP)]

104 À • Padėtis Šri Lankoje, visų pirma sulaikymai pagal Terorizmo prevencijos
įstatymą

B9-0354/2021, Bendra rezoliucija B9-0355/2021, B9-0355/2021, B9-0356/2021,
B9-0357/2021, B9-0358/2021, B9-0361/2021, B9-0363/2021

[2021/2748(RSP)]

105 À • Vokietijos NVO įtraukimas į Rusijos nepageidaujamų organizacijų sąrašą ir
Andrejaus Pivovarovo sulaikymas

B9-0322/2021, Bendra rezoliucija B9-0347/2021, B9-0347/2021, B9-0348/2021,
B9-0351/2021, B9-0352/2021, B9-0360/2021

[2021/2749(RSP)]



09.45 - 11.00     Pirmasis balsavimas

13 132021 m. birželio 10 d., ketvirtadienis

693.498/OJ 693.498/OJ

141 • Balsavimas dėl pakeitimų

142 • Maroko valdžios institucijų įvykdytas JT vaiko teisių konvencijos pažeidimas ir naudojimasis
nepilnamečiais per migracijos krizę Seutoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2747(RSP)]

143 • Padėtis Šri Lankoje, visų pirma sulaikymai pagal Terorizmo prevencijos įstatymą

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2748(RSP)]

144 • Vokietijos NVO įtraukimas į Rusijos nepageidaujamų organizacijų sąrašą ir Andrejaus Pivovarovo
sulaikymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2749(RSP)]

134 • Žmogaus teisės ir politinė padėtis Kuboje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2745(RSP)]

136 • Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po asmenų
pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2741(RSP)]

137 • Padėtis Afganistane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2712(RSP)]

145 • Europos piliečių iniciatyva dėl gyvūnų veisimo narvuose uždraudimo (angl. „End the Cage Age“)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2633(RSP)]

146 • Lyčių lygybės skatinimas įgyjant išsilavinimą ir dirbant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir
matematikos (STEM) srityse

Pranešimas: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)
[2019/2164(INI)]
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

147 • Būsimas radijo tinklo „Euranet Plus“ finansavimas ES lėšomis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2708(RSP)]

149 • Galutinis balsavimas

78 À - ES skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0305/2021

[2021/2568(RSP)]



 

13.00      Rezultatų paskelbimas

 

13.45 - 15.00     Antrasis balsavimas

14 142021 m. birželio 10 d., ketvirtadienis

693.498/OJ 693.498/OJ

74 À - Teisinės valstybės padėtis Europos Sąjungoje ir Sąlygų reglamento 2020/2092 taikymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0317/2021, B9-0319/2021, B9-0320/2021

[2021/2711(RSP)]

96 À - Europos Parlamento atliekamas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų
vertinimo, kurį atlieka Komisija ir Taryba, tikrinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0331/2021, B9-0331/2021, B9-0333/2021, B9-0334/2021, B9-0335/2021,
B9-0337/2021, B9-0338/2021

[2021/2738(RSP)]

115 • Galutinis balsavimas

103 À - Maroko valdžios institucijų įvykdytas JT vaiko teisių konvencijos pažeidimas ir naudojimasis
nepilnamečiais per migracijos krizę Seutoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0323/2021, Bendra rezoliucija B9-0349/2021, B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-0353/2021,
B9-0359/2021, B9-0362/2021

[2021/2747(RSP)]

104 À - Padėtis Šri Lankoje, visų pirma sulaikymai pagal Terorizmo prevencijos įstatymą

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0354/2021, Bendra rezoliucija B9-0355/2021, B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-0357/2021,
B9-0358/2021, B9-0361/2021, B9-0363/2021

[2021/2748(RSP)]

105 À - Vokietijos NVO įtraukimas į Rusijos nepageidaujamų organizacijų sąrašą ir Andrejaus Pivovarovo
sulaikymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0322/2021, Bendra rezoliucija B9-0347/2021, B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-0351/2021,
B9-0352/2021, B9-0360/2021

[2021/2749(RSP)]

101 À - Žmogaus teisės ir politinė padėtis Kuboje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0341/2021, B9-0341/2021, B9-0342/2021, B9-0343/2021, B9-0345/2021,
B9-0346/2021

[2021/2745(RSP)]

98 À - Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po asmenų
pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0328/2021, B9-0328/2021, B9-0330/2021, B9-0332/2021, B9-0339/2021,
B9-0340/2021, B9-0344/2021

[2021/2741(RSP)]



 

14.30 - 16.30     Diskusijos

 

16.30      Rezultatų paskelbimas

15 152021 m. birželio 10 d., ketvirtadienis

693.498/OJ 693.498/OJ

73 À - Padėtis Afganistane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0321/2021, Bendra rezoliucija B9-0324/2021, B9-0324/2021, B9-0325/2021, B9-0326/2021,
B9-0327/2021, B9-0329/2021

[2021/2712(RSP)]

37 À - Europos piliečių iniciatyva dėl gyvūnų veisimo narvuose uždraudimo (angl. „End the Cage Age“)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0296/2021, B9-0302/2021

[2021/2633(RSP)]

Darbo tvarkos taisyklių 222 straipsnio 8 dalis

48 À - Lyčių lygybės skatinimas įgyjant išsilavinimą ir dirbant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir
matematikos (STEM) srityse

Pranešimas: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

[2019/2164(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

90 À - Būsimas radijo tinklo „Euranet Plus“ finansavimas ES lėšomis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0316/2021

[2021/2708(RSP)]

64 • Autizmas ir įtraukus užimtumas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania
Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão (O-000017/2021 - B9-0017/21)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
Autizmas ir įtraukus užimtumas

[2020/2585(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai

16 16

693.498/OJ 693.498/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2021 m. birželio 7 d., pirmadienis

 

17.00 - 21.30

 

 

2021 m. birželio 8 d., antradienis

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 20.00

 

20.30 - 22.30

 

17 17Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

693.498/OJ 693.498/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Pranešėjai (3 x 6') :18'

Nuomonės referentai (5 x 1') :5'

Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 160 straipsnis) :4'

Parlamento nariai :135'

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, Verts/ALE : 14' 30, ID : 14' 30, ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI : 8'

Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

Pranešėjai :6'

Parlamento nariai :135'

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, Verts/ALE : 14' 30, ID : 14' 30, ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI : 8'

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

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

:25'

Pranešėjai (6 x 6') :36'

Parlamento nariai :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 13', ECR : 11', The Left : 8', NI : 7' 30

Taryba (kartu su atsakymais) :5'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Autorius (komitetas) (2 x 5') :10'

Parlamento nariai :60'

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



2021 m. birželio 9 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 20.00

 

20.30 - 22.30

 

 

2021 m. birželio 10 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 13.00

 

14.30 - 16.30

 

18 18Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

693.498/OJ 693.498/OJ

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

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

Parlamento nariai :74' 30

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

Taryba (kartu su atsakymais) :30'

Komisija (kartu su atsakymais) :45'

Ombudsmenas :2'

Pranešėjai :6'

Autorius (komitetas) :5'

Parlamento nariai :135'

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, Verts/ALE : 14' 30, ID : 14' 30, ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI : 8'

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Pranešėjai :6'

Parlamento nariai :60'

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

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

Komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 222 straipsnio 8 dalis) (2 x 2') :4'

Autorius (komitetas) :5'

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

Parlamento nariai :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 13', ECR : 11', The Left : 8', NI : 7' 30

Komisija (kartu su atsakymais) :5'

Autorius (komitetas) :5'

Parlamento nariai :74' 30

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



Pateikimo terminai

 
 

2021 m. birželio 7 d., pirmadienis

 

 

2021 m. birželio 8 d., antradienis

 

19 19Pateikimo terminai

693.498/OJ 693.498/OJ

27 À • Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita  - Pranešimas: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

- Pakeitimai birželio 2 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 4 d., penktadienis, 12.00 val.

16 À • Sanglaudos politikos lyčių aspektas  - Pranešimas: Monika Vana (A9-0154/2021)

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

birželio 2 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 4 d., penktadienis, 12.00 val.

53 À • 2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą  - Pranešimas: César
Luena (A9-0179/2021)

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

birželio 2 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 4 d., penktadienis, 12.00 val.

152 À • Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės nustatymas  - Rekomendacija antrajam
svarstymui: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

- Pakeitimai; atmetimas birželio 8 d., antradienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 8 d., antradienis, 19.00 val.

28 À • Atitinkami ETIAS pakeitimai: policijos ir teisminis bendradarbiavimas  - Pranešimas: Jeroen Lenaers
(A9-0254/2020)

- Pakeitimai; atmetimas birželio 2 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 4 d., penktadienis, 12.00 val.

21 À • Atitinkami ETIAS pakeitimai:  sienos ir vizos  - Pranešimas: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

- Pakeitimai; atmetimas birželio 2 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 4 d., penktadienis, 12.00 val.

44 À • ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. ES piliečiai  - Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar

- Pakeitimai; atmetimas birželio 4 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 7 d., pirmadienis, 12.00 val.

45 À • ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Trečiųjų šalių piliečiai  - Pranešimas: Juan Fernando López
Aguilar

- Pakeitimai; atmetimas birželio 4 d., penktadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 7 d., pirmadienis, 12.00 val.



20 20Pateikimo terminai

693.498/OJ 693.498/OJ

96 À • Europos Parlamento atliekamas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų
vertinimo, kurį atlieka Komisija ir Taryba, tikrinimas - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 7 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 8 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 8 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 9 d., trečiadienis, 12.00 val.

22 À • Atitinkami ETIAS pakeitimai: ECRIS-TCN  - Pranešimas: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

- Pakeitimai; atmetimas birželio 2 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 4 d., penktadienis, 12.00 val.

98 À • Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po asmenų pagrobimo
iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo - Tarybos ir Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 7 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 9 d., trečiadienis, 10.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 9 d., trečiadienis, 11.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 9 d., trečiadienis, 19.00 val.

73 À • Padėtis Afganistane - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 7 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 9 d., trečiadienis, 10.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 9 d., trečiadienis, 11.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 9 d., trečiadienis, 19.00 val.

101 À • Žmogaus teisės ir politinė padėtis Kuboje - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 7 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 9 d., trečiadienis, 10.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 9 d., trečiadienis, 11.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 9 d., trečiadienis, 19.00 val.

31 À • Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 75-oji ir 76-oji sesijos  - Pranešimas: María Soraya Rodríguez
Ramos (A9-0173/2021)

- Pakeitimai birželio 2 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 4 d., penktadienis, 12.00 val.

154 À • 2021–2027 m. Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“  -
Rekomendacija antrajam svarstymui: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena, Rasa Juknevičienė
(A9-0198/2021)

- Pakeitimai; atmetimas birželio 8 d., antradienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 8 d., antradienis, 19.00 val.

153 À • 2021–2027 m. „Europos socialinis fondas +“ (ESF+)  - Rekomendacija antrajam svarstymui: David Casa
(A9-0197/2021)

- Pakeitimai; atmetimas birželio 8 d., antradienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 8 d., antradienis, 19.00 val.



2021 m. birželio 9 d., trečiadienis

 

21 21Pateikimo terminai

693.498/OJ 693.498/OJ

74 À • Teisinės valstybės padėtis Europos Sąjungoje ir Sąlygų reglamento 2020/2092 taikymas - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 4 d., penktadienis, 18.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 7 d., pirmadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 7 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 8 d., antradienis, 12.00 val.

78 À • ES skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000037/2021 - B9-0024/21)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 2 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 7 d., pirmadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 7 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 8 d., antradienis, 12.00 val.

69 À • Čekijos Ministro Pirmininko interesų konfliktas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 2 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 7 d., pirmadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 7 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 8 d., antradienis, 12.00 val.

70 À • Kaip įveikti pasaulinės COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius: PPO TRIPS sutarties netaikymo
poveikis COVID-19 vakcinoms, gydymui, įrangai ir gamybos bei paruošimo pajėgumų didinimui
besivystančiose šalyse (diskusija) - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 2 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 7 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 7 d., pirmadienis, 21.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 8 d., antradienis, 16.00 val.

94 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: didžiausia leidžiamoji
imidakloprido liekanų koncentracija

- Pakeitimai birželio 4 d., penktadienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 7 d., pirmadienis, 12.00 val.

95 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: veikliosios medžiagos, įskaitant
flumioksaziną

- Pakeitimai birželio 4 d., penktadienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 7 d., pirmadienis, 12.00 val.

48 À • Lyčių lygybės skatinimas įgyjant išsilavinimą ir dirbant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir
matematikos (STEM) srityse  - Pranešimas: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

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

birželio 2 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 4 d., penktadienis, 12.00 val.
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37 À • Europos piliečių iniciatyva dėl gyvūnų veisimo narvuose uždraudimo (angl. „End the Cage Age“)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 2 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 7 d., pirmadienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 7 d., pirmadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 8 d., antradienis, 12.00 val.

90 À • Būsimas radijo tinklo „Euranet Plus“ finansavimas ES lėšomis - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000036/2021 - B9-0023/21)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 7 d., pirmadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

birželio 8 d., antradienis, 12.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai birželio 8 d., antradienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 8 d., antradienis, 19.00 val.

103 À • Maroko valdžios institucijų įvykdytas JT vaiko teisių konvencijos pažeidimas ir naudojimasis
nepilnamečiais per migracijos krizę Seutoje

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) birželio 7 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

birželio 9 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

birželio 9 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 9 d., trečiadienis, 19.00 val.

104 À • Padėtis Šri Lankoje, visų pirma sulaikymai pagal Terorizmo prevencijos įstatymą

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) birželio 7 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

birželio 9 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

birželio 9 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 9 d., trečiadienis, 19.00 val.

105 À • Vokietijos NVO įtraukimas į Rusijos nepageidaujamų organizacijų sąrašą ir Andrejaus Pivovarovo
sulaikymas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) birželio 7 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

birželio 9 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

birželio 9 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis birželio 9 d., trečiadienis, 19.00 val.
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