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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
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2021 m. rugsėjo 13 d., pirmadienis 1

17.00 - 21.30 Diskusijos 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Bendros diskusijos - Sveikata ir ligų prevencija 1

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras  - Pranešimas: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021) 1

Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai   - Pranešimas: Véronique Trillet-Lenoir
(A9-0247/2021) 1

Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos
užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra  - Pranešimas: Sylvie Brunet (A9-0257/2021) 1

Trumpas šių pranešimų pristatymas: 1

Ateities žvejai  - Pranešimas: Manuel Pizarro (A9-0230/2021) 1

Ateities iššūkiams parengto Europos vidaus vandenų transporto sektoriaus kūrimas  - Pranešimas:
Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021) 2

Partnerystės su atokiausiais ES regionais stiprinimas  - Pranešimas: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021) 2

Naujai traktuojama Atlanto vandenyno strategija  - Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0243/2021) 2

18.30 - 19.45 Balsavimas 2

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

Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo 2

Augalų rūšių grupėms suteiktos augalų tam tikrų veislių teisinės apsaugos termino pratęsimas  - Pranešimas:
Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021) 2

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

Geležinkelio įmonių, vykdančių veiklą tuneliu per Lamanšo sąsiaurį, saugos sertifikatų ir veiklos licencijų
galiojimo pratęsimas  - Pranešimas: 2

Slaptas balsavimas 2

Prašymas ginti Guy Verhofstadto (Guy Verhofstadt) privilegijas ir imunitetus  - Pranešimas: Angel
Dzhambazki (A9-0238/2021) 3

Vienas balsavimas 3

Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija   - Pranešimas: Tomas Tobé (A9-0244/2021) 3

LGBTI asmenų teisės Europos Sąjungoje - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 3

2021 m. rugsėjo 14 d., antradienis 4

09.00  Rezultatų paskelbimas 4

09.00 - 13.00 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo) 4

Pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinio pristatymas po IPCC ataskaitos paskelbimo -
Tarybos ir Komisijos pareiškimai 4

Bendros diskusijos - Gaivalinės nelaimės Europoje 4

Gaivalinės nelaimės 2021 m. vasarą - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000059/2021 - B9-0035/21) 4

Dėl klimato kaitos kilusių gaivalinių nelaimių Europoje padariniai - Komisijos pareiškimas 4

Taryba pristato savo poziciją dėl 2022 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto 4

13.00 - 14.15 Balsavimas 4

Vienas balsavimas 4

Ateities iššūkiams parengto Europos vidaus vandenų transporto sektoriaus kūrimas  - Pranešimas: Caroline
Nagtegaal (A9-0231/2021) 4

Partnerystės su atokiausiais ES regionais stiprinimas  - Pranešimas: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021) 5

Naujai traktuojama Atlanto vandenyno strategija  - Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0243/2021) 5
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Balsavimas dėl pakeitimų 5

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras 5

Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai 5

15.00 - 20.00 Diskusijos 5

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

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

ES ir Rusijos politinių santykių kryptis  - Pranešimas: Andrius Kubilius (A9-0259/2021) 5

Nauja ES ir Kinijos strategija  - Pranešimas: Hilde Vautmans (A9-0252/2021) 5

19.00  Rezultatų paskelbimas 6

20.30 - 23.00 Diskusijos 6

ES mėlynosios kortelės direktyva   - Pranešimas: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017) 6

Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III)  - Rekomendacija antrajam svarstymui: Tonino Picula,
Željana Zovko (A9-0266/2021) 6

Bendros diskusijos - Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas 6

Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas  - Pranešimas: Pascal Arimont (A9-0178/2021) 6

2021 m. taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas  - Pranešimas: Pierre
Larrouturou (A9-0263/2021) 6

2021 m. rugsėjo 15 d., trečiadienis 7

09.00 - 13.00 Diskusijos 7

Sąjungos padėtis - Komisijos pirmininko pareiškimas 7

13.00 - 14.15 Pirmasis balsavimas 7

Vienas balsavimas 7

2021 m. taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas  - Pranešimas: Pierre
Larrouturou (A9-0263/2021) 7

Geležinkelio įmonių, vykdančių veiklą tuneliu per Lamanšo sąsiaurį, saugos sertifikatų ir veiklos licencijų
galiojimo pratęsimas  - Pranešimas: 7

Balsavimai dėl preliminarių susitarimų 7

Gyvūnų ir gyvūninių produktų oficiali kontrolė, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais
atvejais naudoti antimikrobines medžiagas  - Pranešimas: Pascal Canfin (A9-0195/2021) 7

Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas  - Pranešimas: Pascal Arimont (A9-0178/2021) 7

ES mėlynosios kortelės direktyva   - Pranešimas: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017) 8

Pasiūlymas atmesti Tarybos poziciją 8

Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III)  - Rekomendacija antrajam svarstymui: Tonino Picula,
Željana Zovko (A9-0266/2021) 8

Galutinis balsavimas 8

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras  - Pranešimas: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021) 8

Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai   - Pranešimas: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021) 8

Balsavimas dėl pakeitimų 8

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 3 dalį: kriterijai, pagal kuriuos nustatomos
antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti 8

Nauja ES ir Kinijos strategija 8

ES ir Rusijos politinių santykių kryptis 8

Valstybių narių užimtumo politikos gairės 8

Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos
užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra 8

Ateities žvejai 9
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Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose,
reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai 9

15.00 - 20.00 Diskusijos 9

ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais įgyvendinimas  - Pranešimas: Sven Giegold
(A9-0193/2021) 9

Skandalas dėl šnipinėjimo programos „Pegasus“ - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 9

Žiniasklaidos laisvė ir toliau prastėjanti teisės viršenybės padėtis Lenkijoje - Tarybos ir Komisijos
pareiškimai 9

Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje  -
Pranešimas: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021) 9

19.00  Rezultatų paskelbimas 9

20.00 - 21.15 Antrasis balsavimas 9

Vienas balsavimas 9

ES ir Žaliojo Kyšulio susitarimas dėl paprastesnės vizų išdavimo tvarkos  - Rekomendacija: Juan Fernando
López Aguilar (A9-0264/2021) 9

Dalinis Tarybos pamatinio sprendimo 2002/465/TVR keitimas dėl suderinimo su ES asmens duomenų
apsaugos taisyklėmis  - Pranešimas: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021) 10

Europos tyrimo orderis baudžiamosiose bylose: suderinimas su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis  -
Pranešimas: Marina Kaljurand (A9-0237/2021) 10

ES ir Korėjos susitarimas: oro susisiekimo paslaugų tam tikri aspektai  - Rekomendacija: Dominique Riquet
(A9-0251/2021) 10

Balsavimas dėl pakeitimų 10

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021). Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja
nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje 10

Galutinis balsavimas 10

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: kriterijai, pagal kuriuos nustatomos
antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti 10

Nauja ES ir Kinijos strategija  - Pranešimas: Hilde Vautmans (A9-0252/2021) 10

ES ir Rusijos politinių santykių kryptis  - Pranešimas: Andrius Kubilius (A9-0259/2021) 10

Valstybių narių užimtumo politikos gairės  - Pranešimas: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021) 10

Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos
užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra  - Pranešimas: Sylvie Brunet (A9-0257/2021) 11

Ateities žvejai  - Pranešimas: Manuel Pizarro (A9-0230/2021) 11

Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose,
reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 11

20.30 - 23.00 Diskusijos 11

ES indėlis pertvarkant pasaulines maisto sistemas, kad būtų pasiekti darnaus vystymosi tikslai - Klausimas, į
kurį atsakoma žodžiu (O-000043/2021 - B9-0031/21) 11

Neigiamų socialinių COVID-19 pandemijos padarinių šalinimas - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000044/2021 - B9-0032/21) 11

2021 m. rugsėjo 16 d., ketvirtadienis 12

09.00  Rezultatų paskelbimas 12

09.00 - 13.00 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo) 12

Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos ir teisinės valstybės principas - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000057/2021 - B9-0034/21) 12

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

Vyriausybės represijos prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje 12

Žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejis Jungtiniuose Arabų Emyratuose 12
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Padėtis Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje 12

09.30 - 10.45 Pirmasis balsavimas 13

Balsavimas dėl pakeitimų 13

Vyriausybės represijos prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje 13

Žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejis Jungtiniuose Arabų Emyratuose 13

Padėtis Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje 13

ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais įgyvendinimas 13

Padėtis Afganistane 13

Padėtis Libane 13

Žiniasklaidos laisvė ir toliau prastėjanti teisės viršenybės padėtis Lenkijoje 13

Skaidrumo ir sąžiningumo didinimas ES institucijose įsteigiant nepriklausomą ES etikos organą 13

Galutinis balsavimas 13

Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje  -
Pranešimas: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021) 13

13.00  Rezultatų paskelbimas 14

13.45 - 15.00 Antrasis balsavimas 14

Galutinis balsavimas 14

Vyriausybės represijos prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

Žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejis Jungtiniuose Arabų Emyratuose - Pasiūlymai dėl
rezoliucijų 14

Padėtis Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais įgyvendinimas  - Pranešimas: Sven Giegold
(A9-0193/2021) 14

Padėtis Afganistane - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

Padėtis Libane - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

Žiniasklaidos laisvė ir toliau prastėjanti teisės viršenybės padėtis Lenkijoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

Skaidrumo ir sąžiningumo didinimas ES institucijose įsteigiant nepriklausomą ES etikos organą  -
Pranešimas: Daniel Freund (A9-0260/2021) 14

14.30 - 16.30 Diskusijos 15

ES skaidrumas kuriant, perkant ir platinant vakcinas nuo COVID-19 - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000046/2021 - B9-0033/21) 15

16.30  Rezultatų paskelbimas 15

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 17

Pateikimo terminai 19
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17.00 - 21.30     Diskusijos

 
Bendros diskusijos - Sveikata ir ligų prevencija

 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

Trumpas šių pranešimų pristatymas:
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17.00 - 21.30 Diskusijos

18.30 - 19.45 Balsavimas

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

45 À«««I • Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Pranešimas: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
XXX, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą, projektas

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

32 À«««I • Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai

Pranešimas: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didelių
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr.
1082/2013/ES

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

58 À • Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų
darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra

Pranešimas: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Pranešimas „Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų
darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra

[2019/2186(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

34 À • Ateities žvejai

Pranešimas: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Pranešimas „Ateities žvejai: naujos darbuotojų kartos pritraukimas į žvejybos
sektorių ir darbo vietų pakrančių bendruomenėse kūrimas“

[2019/2161(INI)]

Žuvininkystės komitetas



 

18.30 - 19.45     Balsavimas
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17 • Ateities iššūkiams parengto Europos vidaus vandenų transporto sektoriaus
kūrimas

Pranešimas: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Pranešimas „Ateities iššūkiams parengto Europos vidaus vandenų transporto
sektoriaus kūrimas

[2021/2015(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas

12 • Partnerystės su atokiausiais ES regionais stiprinimas

Pranešimas: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Pranešimas „Partnerystės su atokiausiais ES regionais stiprinimas“

[2020/2120(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

52 • Naujai traktuojama Atlanto vandenyno strategija

Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Pranešimas dėl naujai traktuojamos Atlanto vandenyno strategijos

[2020/2276(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

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

88 • Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo

56 À«««I - Augalų rūšių grupėms suteiktos augalų tam tikrų veislių teisinės apsaugos termino pratęsimas

Pranešimas: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pratęsiamas smidrų rūšims
ir svogūninių gėlių, uogakrūmių ir sumedėjusių dekoratyvinių augalų rūšių grupėms suteiktos augalų veislių
teisinės apsaugos Bendrijoje terminas

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

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

66 À«««I - Geležinkelio įmonių, vykdančių veiklą tuneliu per Lamanšo sąsiaurį, saugos sertifikatų ir veiklos
licencijų galiojimo pratęsimas

Pranešimas:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

87 • Slaptas balsavimas

Imunitetas
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78 - Prašymas ginti Guy Verhofstadto (Guy Verhofstadt) privilegijas ir imunitetus

Pranešimas: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Pranešimas dėl prašymo ginti Guy Verhofstadt’o (Guy Verhofstadt) privilegijas ir imunitetus

[2021/2030(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

100 • Vienas balsavimas

53 « - Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija

Pranešimas: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos
asociacijos ir Europos Sąjungos bei Danijos Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos sprendimas)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Vystymosi komitetas

(Balsavimas: 31/01/2019)

47 - LGBTI asmenų teisės Europos Sąjungoje

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnis



2021 m. rugsėjo 14 d., antradienis

 

 

09.00      Rezultatų paskelbimas

 

09.00 - 13.00     Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

 
Bendros diskusijos - Gaivalinės nelaimės Europoje

 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

13.00 - 14.15     Balsavimas
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09.00 Rezultatų paskelbimas

09.00 - 13.00 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

13.00 - 14.15 Balsavimas

15.00 - 20.00 Diskusijos

19.00 Rezultatų paskelbimas

20.30 - 23.00 Diskusijos

79 • Pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinio pristatymas po IPCC
ataskaitos paskelbimo

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2875(RSP)]

73 • Gaivalinės nelaimės 2021 m. vasarą

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Regioninės plėtros komitetas
Komisijai
Gaivalinės nelaimės 2021 m. vasarą

[2021/2867(RSP)]

80 • Dėl klimato kaitos kilusių gaivalinių nelaimių Europoje padariniai

Komisijos pareiškimas

[2021/2876(RSP)]

51 • Taryba pristato savo poziciją dėl 2022 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

[2021/2762(RSP)]

90 • Vienas balsavimas

17 - Ateities iššūkiams parengto Europos vidaus vandenų transporto sektoriaus kūrimas

Pranešimas: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas



 

15.00 - 20.00     Diskusijos
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12 - Partnerystės su atokiausiais ES regionais stiprinimas

Pranešimas: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

52 - Naujai traktuojama Atlanto vandenyno strategija

Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Regioninės plėtros komitetas

91 • Balsavimas dėl pakeitimų

92 • Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Pranešimas: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

93 • Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai

Pranešimas: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

81 À • Padėtis Afganistane

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

[2021/2877(RSP)]

82 À • Padėtis Libane

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

[2021/2878(RSP)]

44 À • ES ir Rusijos politinių santykių kryptis

Pranešimas: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir
saugumo politikai dėl ES ir Rusijos politinių santykių krypties

[2021/2042(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

21 À • Nauja ES ir Kinijos strategija

Pranešimas: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Pranešimas dėl naujos ES ir Kinijos strategijos

[2021/2037(INI)]

Užsienio reikalų komitetas



19.00      Rezultatų paskelbimas

 

20.30 - 23.00     Diskusijos

 
Bendros diskusijos - Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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36 À«««I • ES mėlynosios kortelės direktyva

Pranešimas: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių
piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą
sąlygų

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

86 À«««II • Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III)

Rekomendacija antrajam svarstymui: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Pasirengimo
narystei paramos priemonė (PNPP III)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Užsienio reikalų komitetas

11 À«««I • Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

Pranešimas: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Regioninės plėtros komitetas

43 • 2021 m. taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. Prisitaikymo prie „Brexit’o“
rezervas

Pranešimas: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų
taisomojo biudžeto Nr. 1/2021 projekto – prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Biudžeto komitetas



2021 m. rugsėjo 15 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 13.00     Diskusijos

 

13.00 - 14.15     Pirmasis balsavimas
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09.00 - 13.00 Diskusijos

13.00 - 14.15 Pirmasis balsavimas

15.00 - 20.00 Diskusijos

19.00 Rezultatų paskelbimas

20.00 - 21.15 Antrasis balsavimas

20.30 - 23.00 Diskusijos

50 • Sąjungos padėtis

Komisijos pirmininko pareiškimas

[2021/2763(RSP)]

94 • Vienas balsavimas

43 - 2021 m. taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

Pranešimas: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Biudžeto komitetas

66 À«««I - Geležinkelio įmonių, vykdančių veiklą tuneliu per Lamanšo sąsiaurį, saugos sertifikatų ir veiklos
licencijų galiojimo pratęsimas

Pranešimas:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

95 • Balsavimai dėl preliminarių susitarimų

46 À«««I - Gyvūnų ir gyvūninių produktų oficiali kontrolė, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam
tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas

Pranešimas: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos
Reglamento (ES) 2017/625 nuostatos dėl iš trečiųjų šalių į Sąjungą eksportuojamų gyvūnų ir gyvūninių
produktų oficialios kontrolės, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais naudoti
antimikrobines medžiagas

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(Balsavimas: 24/06/2021)

11 À«««I - Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

Pranešimas: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Regioninės plėtros komitetas
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36 À«««I - ES mėlynosios kortelės direktyva

Pranešimas: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

127 • Pasiūlymas atmesti Tarybos poziciją

86 À«««II - Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III)

Rekomendacija antrajam svarstymui: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Užsienio reikalų komitetas

96 • Galutinis balsavimas

45 À«««I - Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Pranešimas: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

32 À«««I - Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai

Pranešimas: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

116 • Balsavimas dėl pakeitimų

125 • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 3 dalį: kriterijai, pagal kuriuos
nustatomos antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti

118 • Nauja ES ir Kinijos strategija

Pranešimas: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Užsienio reikalų komitetas

119 • ES ir Rusijos politinių santykių kryptis

Pranešimas: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Užsienio reikalų komitetas

121 • Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Pranešimas: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

122 • Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos
užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra

Pranešimas: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)
[2019/2186(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas



 

15.00 - 20.00     Diskusijos

 

19.00      Rezultatų paskelbimas

 

20.00 - 21.15     Antrasis balsavimas
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123 • Ateities žvejai

Pranešimas: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Žuvininkystės komitetas

124 • Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose,
reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2784(RSP)]

61 À • ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais įgyvendinimas

Pranešimas: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Pranešimas „ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais
įgyvendinimas: pažanga, įgyta patirtis ir kliūtys, kurias reikia įveikti“

[2020/2046(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

84 • Skandalas dėl šnipinėjimo programos „Pegasus“

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2879(RSP)]

85 À • Žiniasklaidos laisvė ir toliau prastėjanti teisės viršenybės padėtis Lenkijoje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2880(RSP)]

55 À • Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83
straipsnio 1 dalyje

Pranešimas: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl smurto lyties pagrindu nustatymo nauja
nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje

[2021/2035(INL)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

97 • Vienas balsavimas

70 ««« - ES ir Žaliojo Kyšulio susitarimas dėl paprastesnės vizų išdavimo tvarkos

Rekomendacija: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo,
kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl paprastesnės
trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos, sudarymo
projekto

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
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68 «««I - Dalinis Tarybos pamatinio sprendimo 2002/465/TVR keitimas dėl suderinimo su ES asmens duomenų
apsaugos taisyklėmis

Pranešimas: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl suderinimo su ES
asmens duomenų apsaugos taisyklėmis iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2002/465/TVR

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

69 «««I - Europos tyrimo orderis baudžiamosiose bylose: suderinimas su ES asmens duomenų apsaugos
taisyklėmis

Pranešimas: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl suderinimo su ES
asmens duomenų apsaugos taisyklėmis iš dalies keičiama Direktyva 2014/41/ES

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

71 ««« - ES ir Korėjos susitarimas: oro susisiekimo paslaugų tam tikri aspektai

Rekomendacija: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos susitarimo dėl oro
susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo Europos Sąjungos vardu

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

99 • Balsavimas dėl pakeitimų

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021). Smurto lyties pagrindu nustatymas
nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje

98 • Galutinis balsavimas

83 À - Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: kriterijai, pagal kuriuos
nustatomos antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]

21 À - Nauja ES ir Kinijos strategija

Pranešimas: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

44 À - ES ir Rusijos politinių santykių kryptis

Pranešimas: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis

54 À« - Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Pranešimas: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas



 

20.30 - 23.00     Diskusijos
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58 À - Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos
užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra

Pranešimas: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

[2019/2186(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

34 À - Ateities žvejai

Pranešimas: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Žuvininkystės komitetas

60 À - Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose,
reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021,
B9-0429/2021, B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Diskusijos: 08/07/2021)

64 • ES indėlis pertvarkant pasaulines maisto sistemas, kad būtų pasiekti darnaus
vystymosi tikslai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Vystymosi komitetas
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Komisijai
ES indėlis pertvarkant pasaulines maisto sistemas, kad būtų pasiekti darnaus vystymosi tikslai

[2021/2750(RSP)]

63 • Neigiamų socialinių COVID-19 pandemijos padarinių šalinimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
Neigiamų socialinių COVID-19 pandemijos padarinių šalinimas

[2021/2734(RSP)]



2021 m. rugsėjo 16 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)
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09.00 Rezultatų paskelbimas

09.00 - 13.00 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

09.30 - 10.45 Pirmasis balsavimas

13.00 Rezultatų paskelbimas

13.45 - 15.00 Antrasis balsavimas

14.30 - 16.30 Diskusijos

16.30 Rezultatų paskelbimas

74 • Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos ir teisinės valstybės principas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Jungtinės Amerikos Valstijų sankcijos ir teisinės valstybės principas

[2021/2868(RSP)]

75 À • Vyriausybės represijos prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejis Jungtiniuose Arabų
Emyratuose

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • Padėtis Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09.30 - 10.45     Pirmasis balsavimas
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103 • Balsavimas dėl pakeitimų

104 • Vyriausybės represijos prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2872(RSP)]

105 • Žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejis Jungtiniuose Arabų Emyratuose

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2873(RSP)]

106 • Padėtis Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2874(RSP)]

107 • ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais įgyvendinimas

Pranešimas: Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

108 • Padėtis Afganistane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2877(RSP)]

109 • Padėtis Libane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2878(RSP)]

110 • Žiniasklaidos laisvė ir toliau prastėjanti teisės viršenybės padėtis Lenkijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2880(RSP)]

111 • Skaidrumo ir sąžiningumo didinimas ES institucijose įsteigiant nepriklausomą ES etikos organą

Pranešimas: Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas

102 • Galutinis balsavimas

55 À - Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje

Pranešimas: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

[2021/2035(INL)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas



13.00      Rezultatų paskelbimas

 

13.45 - 15.00     Antrasis balsavimas

14 142021 m. rugsėjo 16 d., ketvirtadienis

696.160/OJ 696.160/OJ

101 • Galutinis balsavimas

75 À - Vyriausybės represijos prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejis Jungtiniuose Arabų Emyratuose

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - Padėtis Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

61 À - ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais įgyvendinimas

Pranešimas: Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

81 À - Padėtis Afganistane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - Padėtis Libane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

85 À - Žiniasklaidos laisvė ir toliau prastėjanti teisės viršenybės padėtis Lenkijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Skaidrumo ir sąžiningumo didinimas ES institucijose įsteigiant nepriklausomą ES etikos organą

Pranešimas: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Pranešimas dėl skaidrumo ir sąžiningumo didinimo ES institucijose įsteigiant nepriklausomą ES etikos
organą

[2020/2133(INI)]

Konstitucinių reikalų komitetas



14.30 - 16.30     Diskusijos

 

16.30      Rezultatų paskelbimas

15 152021 m. rugsėjo 16 d., ketvirtadienis

696.160/OJ 696.160/OJ

62 À • ES skaidrumas kuriant, perkant ir platinant vakcinas nuo COVID-19

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Peticijų komitetas
Komisijai
ES skaidrumas kuriant, perkant ir platinant vakcinas nuo COVID-19

[2021/2678(RSP)]

Balsuojama bus spalio mėn.



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai

16 16

696.160/OJ 696.160/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2021 m. rugsėjo 13 d., pirmadienis

 

17.00 - 21.30

 

 

2021 m. rugsėjo 14 d., antradienis

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 20.00

 

20.30 - 23.00

 

17 17Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

696.160/OJ 696.160/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Pranešėjai (3 x 6') :18'

Nuomonės referentai (3 x 1') :3'

Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 160 straipsnis) (4 x 4') :16'

Parlamento nariai :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 7' 30

Taryba (kartu su atsakymais) :20'

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

Biudžeto komiteto pirmininkas :3'

Pranešėjai biudžeto klausimu (2 x 3') :6'

Autoriai (komitetai) :5'

Parlamento nariai :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 7' 30

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

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

:20'

Pranešėjai (2 x 6') :12'

Nuomonės referentas :1'

Parlamento nariai :180'

PPE : 43' 30, S&D : 36', Renew : 25', Verts/ALE : 19', ID : 18' 30, ECR : 16' 30, The Left : 11', NI : 10' 30

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Pranešėjai (5 x 6') :30'

Nuomonės referentai (3 x 1') :3'

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. rugsėjo 15 d., trečiadienis

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 20.00

 

20.30 - 23.00

 

 

2021 m. rugsėjo 16 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 13.00

 

14.30 - 16.30

 

18 18Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

696.160/OJ 696.160/OJ

Taryba (kartu su atsakymais) :5'

Komisijos pirmininkas (kartu su atsakymais) :40'

Parlamento nariai :134' 30

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

Taryba (kartu su atsakymais) :20'

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Pranešėjai (3 x 6') :18'

Parlamento nariai :150' 30

PPE : 36', S&D : 30', Renew : 20' 30, Verts/ALE : 16', ID : 15' 30, ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Autoriai (komitetai) (2 x 5') :10'

Parlamento nariai :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9' 30, ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

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

Parlamento nariai :134' 30

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

Komisija (kartu su atsakymais) :5'

Autorius (komitetas) :5'

Parlamento nariai :75'

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



Pateikimo terminai

 
 

2021 m. rugsėjo 13 d., pirmadienis

 

 

2021 m. rugsėjo 14 d., antradienis

 

19 19Pateikimo terminai

696.160/OJ 696.160/OJ

45 À • Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras  - Pranešimas: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 8 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 10 d., penktadienis, 12.00 val.

32 À • Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai   - Pranešimas: Véronique Trillet-Lenoir
(A9-0247/2021)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 8 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 10 d., penktadienis, 12.00 val.

58 À • Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos
užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra  - Pranešimas: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

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

rugsėjo 13 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 14 d., antradienis, 10.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., antradienis, 16.00 val.

34 À • Ateities žvejai  - Pranešimas: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

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

rugsėjo 13 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 14 d., antradienis, 10.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., antradienis, 16.00 val.

56 À • Augalų rūšių grupėms suteiktos augalų tam tikrų veislių teisinės apsaugos termino pratęsimas  -
Pranešimas: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 8 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 10 d., penktadienis, 12.00 val.

66 À • Geležinkelio įmonių, vykdančių veiklą tuneliu per Lamanšo sąsiaurį, saugos sertifikatų ir veiklos licencijų
galiojimo pratęsimas  - Pranešimas:

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 14 d., antradienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., antradienis, 19.00 val.

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

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 14 d., antradienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 15 d., trečiadienis, 10.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 15 d., trečiadienis, 11.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 15 d., trečiadienis, 19.00 val.



 

2021 m. rugsėjo 15 d., trečiadienis

 

20 20Pateikimo terminai

696.160/OJ 696.160/OJ

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

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 14 d., antradienis, 19.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 15 d., trečiadienis, 10.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 15 d., trečiadienis, 11.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 15 d., trečiadienis, 19.00 val.

44 À • ES ir Rusijos politinių santykių kryptis  - Pranešimas: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

- Pakeitimai rugsėjo 8 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 10 d., penktadienis, 12.00 val.

21 À • Nauja ES ir Kinijos strategija  - Pranešimas: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

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

rugsėjo 13 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 14 d., antradienis, 10.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., antradienis, 16.00 val.

36 À • ES mėlynosios kortelės direktyva   - Pranešimas: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 8 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 10 d., penktadienis, 12.00 val.

86 À • Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III)  - Rekomendacija antrajam svarstymui: Tonino
Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 14 d., antradienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., antradienis, 19.00 val.

11 À • Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas  - Pranešimas: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 8 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 10 d., penktadienis, 12.00 val.

66 À • Geležinkelio įmonių, vykdančių veiklą tuneliu per Lamanšo sąsiaurį, saugos sertifikatų ir veiklos licencijų
galiojimo pratęsimas  - Pranešimas:

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 14 d., antradienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., antradienis, 19.00 val.

46 À • Gyvūnų ir gyvūninių produktų oficiali kontrolė, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam
tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas  - Pranešimas: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

- Pakeitimai; atmetimas rugsėjo 13 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., antradienis, 16.00 val.

61 À • ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais įgyvendinimas  - Pranešimas: Sven Giegold
(A9-0193/2021)

- Pakeitimai rugsėjo 8 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 10 d., penktadienis, 12.00 val.



 

2021 m. rugsėjo 16 d., ketvirtadienis

 

21 21Pateikimo terminai

696.160/OJ 696.160/OJ

85 À • Žiniasklaidos laisvė ir toliau prastėjanti teisės viršenybės padėtis Lenkijoje - Tarybos ir Komisijos
pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 14 d., antradienis, 10.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 15 d., trečiadienis, 10.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 15 d., trečiadienis, 11.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 15 d., trečiadienis, 19.00 val.

55 À • Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje  -
Pranešimas: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

- Pakeitimai rugsėjo 13 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., antradienis, 16.00 val.

83 À • Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: kriterijai, pagal kuriuos nustatomos
antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti

- Pakeitimai rugsėjo 13 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., antradienis, 16.00 val.

54 À • Valstybių narių užimtumo politikos gairės  - Pranešimas: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

- Pakeitimai rugsėjo 8 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 10 d., penktadienis, 12.00 val.

60 À • Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose,
reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai - Pasiūlymai dėl
rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 8 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

rugsėjo 13 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai rugsėjo 13 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., antradienis, 16.00 val.

75 À • Vyriausybės represijos prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) rugsėjo 13 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

rugsėjo 15 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

rugsėjo 15 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 15 d., trečiadienis, 19.00 val.

76 À • Žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejis Jungtiniuose Arabų Emyratuose

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) rugsėjo 13 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

rugsėjo 15 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

rugsėjo 15 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 15 d., trečiadienis, 19.00 val.



22 22Pateikimo terminai

696.160/OJ 696.160/OJ

77 À • Padėtis Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis) rugsėjo 13 d., pirmadienis, 20.00 val.

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

rugsėjo 15 d., trečiadienis, 13.00 val.

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

rugsėjo 15 d., trečiadienis, 14.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 15 d., trečiadienis, 19.00 val.

29 À • Skaidrumo ir sąžiningumo didinimas ES institucijose įsteigiant nepriklausomą ES etikos organą  -
Pranešimas: Daniel Freund (A9-0260/2021)

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

rugsėjo 13 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų rugsėjo 14 d., antradienis, 10.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis rugsėjo 14 d., antradienis, 16.00 val.

62 À • ES skaidrumas kuriant, perkant ir platinant vakcinas nuo COVID-19 - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000046/2021 - B9-0033/21)

Pateikimo terminai, kurie turi būti nustatyti
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	Bendros diskusijos - Sveikata ir ligų prevencija
	Trumpas šių pranešimų pristatymas:

	18.30 - 19.45     Balsavimas

	2021 m. rugsėjo 14 d., antradienis
	09.00      Rezultatų paskelbimas
	09.00 - 13.00     Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)
	Bendros diskusijos - Gaivalinės nelaimės Europoje

	13.00 - 14.15     Balsavimas
	15.00 - 20.00     Diskusijos
	19.00      Rezultatų paskelbimas
	20.30 - 23.00     Diskusijos
	Bendros diskusijos - Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas


	2021 m. rugsėjo 15 d., trečiadienis
	09.00 - 13.00     Diskusijos
	13.00 - 14.15     Pirmasis balsavimas
	15.00 - 20.00     Diskusijos
	19.00      Rezultatų paskelbimas
	20.00 - 21.15     Antrasis balsavimas
	20.30 - 23.00     Diskusijos

	2021 m. rugsėjo 16 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)

	09.30 - 10.45     Pirmasis balsavimas
	13.00      Rezultatų paskelbimas
	13.45 - 15.00     Antrasis balsavimas
	14.30 - 16.30     Diskusijos
	16.30      Rezultatų paskelbimas

	Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)
	2021 m. rugsėjo 13 d., pirmadienis
	17.00 - 21.30

	2021 m. rugsėjo 14 d., antradienis
	09.00 - 13.00
	15.00 - 20.00
	20.30 - 23.00

	2021 m. rugsėjo 15 d., trečiadienis
	09.00 - 13.00
	15.00 - 20.00
	20.30 - 23.00

	2021 m. rugsėjo 16 d., ketvirtadienis
	09.00 - 13.00
	14.30 - 16.30


	Pateikimo terminai
	2021 m. rugsėjo 13 d., pirmadienis
	2021 m. rugsėjo 14 d., antradienis
	2021 m. rugsėjo 15 d., trečiadienis
	2021 m. rugsėjo 16 d., ketvirtadienis

	Turinys
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


