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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
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Turinys
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2021 m. gruodžio 13 d., pirmadienis 1

17.00 - 22.00 Diskusijos 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Sovietų Sąjungos žlugimo 30-osios metinės ir jų svarba Rusijos ir Europos ateičiai - Pirmininko pareiškimas 1

Kova su smurtu dėl lyties: kibernetinis smurtas  - Pranešimas: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek
(A9-0338/2021) 1

Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2018–2020 m.  - Pranešimas: Sandra Pereira (A9-0315/2021) 1

Sveikatos technologijų vertinimas  - Rekomendacija antrajam svarstymui: Tiemo Wölken (A9-0334/2021) 1

Trumpas šių pranešimų pristatymas: 1

Organizuoto nusikalstamumo poveikis ES nuosaviems ištekliams ir netinkamam ES lėšų naudojimui  -
Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021) 1

Korupcijos, neteisėtų išlaidų ir netinkamo ES ir nacionalinių lėšų naudojimo vengimas neatidėliotinos
pagalbos fondų ir su krize susijusių išlaidų srityse  - Pranešimas: Michèle Rivasi (A9-0320/2021) 2

Pastatų energinio naudingumo direktyvos įgyvendinimas  - Pranešimas: Seán Kelly (A9-0321/2021) 2

Daugiašalių masinio naikinimo ginklų kontrolės ir nusiginklavimo režimų uždaviniai ir perspektyvos  -
Pranešimas: Sven Mikser (A9-0324/2021) 2

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis) 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 prašymo taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) 2

Pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymas tam tikroms in vitro diagnostikos medicinos priemonėms ir
atidėtas reikalavimų taikymas viduje pagamintoms priemonėms  - Pranešimas: 2

Balsavimas dėl pakeitimų 2

Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (LIBE/FEMM A9-0338/2021) – Kova su smurtu dėl lyties:
kibernetinis smurtas 2

Vienas balsavimas 2

Sąjungos tarifinės kvotos aukštos kokybės jautienai iš Paragvajaus  - Pranešimas: Jordi Cañas
(A9-0333/2021) 3

2021 m. gruodžio 14 d., antradienis 4

09.00  Rezultatų paskelbimas 4

09.00 - 11.50 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo) 4

Skaitmeninių rinkų aktas  - Pranešimas: Andreas Schwab (A9-0332/2021) 4

2022-ieji – Europos jaunimo metai  - Pranešimas: Sabine Verheyen (A9-0322/2021) 4

12.00 - 12.30 Iškilmingas posėdis 4

Ganos Prezidento Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kalba 4

12.30 - 13.45 Balsavimas 4

Balsavimai dėl preliminarių susitarimų 4

2022-ieji – Europos jaunimo metai  - Pranešimas: Sabine Verheyen (A9-0322/2021) 4

Jungtinės tyrimų grupės: suderinimas su Sąjungos asmens duomenų apsaugos taisyklėmis  - Pranešimas:
Jeroen Lenaers (A9-0236/2021) 4

Europos tyrimo orderis baudžiamosiose bylose: suderinimas su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis  -
Pranešimas: Marina Kaljurand (A9-0237/2021) 5

Galutinis balsavimas 5
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Kova su smurtu dėl lyties: kibernetinis smurtas  - Pranešimas: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek
(A9-0338/2021) 5

Vienas balsavimas 5

Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Kroatijai  - Pranešimas:
Karlo Ressler (A9-0343/2021) 5

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Italijos paraiška
„EGF/2021/003 IT / Porto Canale“  - Pranešimas: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021) 5

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Italijos paraiška
„EGF/2021/002 IT/Air Italy“  - Pranešimas: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021) 5

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Ispanijos paraiška
„EGF/2021/004 ES / Aragón automotive“  - Pranešimas: Esteban González Pons (A9-0344/2021) 5

Nuspėjamumas valstybėms narėms ir ginčų, kylančių teikiant tradicinius, PVM ir BNP pagrįstus nuosavus
išteklius, sprendimo procedūros  - Pranešimas: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021) 6

ES ir JAV oro susisiekimo susitarimas  - Rekomendacija: Maria Grapini (A9-0335/2021) 6

EB ir Gabono žvejybos partnerystės susitarimas. Įgyvendinimo protokolas   - Rekomendacija: Izaskun Bilbao
Barandica (A9-0316/2021) 6

Tarptautinė viešųjų pirkimų priemonė  - Pranešimas: Daniel Caspary (A9-0337/2021) 6

Balsavimas dėl pakeitimų 6

Skaitmeninių rinkų aktas 6

Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2018–2020 m. 6

Organizuoto nusikalstamumo poveikis ES nuosaviems ištekliams ir netinkamam ES lėšų naudojimui 6

Korupcijos, neteisėtų išlaidų ir netinkamo ES ir nacionalinių lėšų naudojimo vengimas neatidėliotinos
pagalbos fondų ir su krize susijusių išlaidų srityse 7

Pastatų energinio naudingumo direktyvos įgyvendinimas 7

Daugiašalių masinio naikinimo ginklų kontrolės ir nusiginklavimo režimų uždaviniai ir perspektyvos 7

15.00 - 22.00 Diskusijos 7

Padėtis Nikaragvoje - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 7

Padėtis prie Ukrainos sienos ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas 7

Naujos ES humanitarinių veiksmų gairės  - Pranešimas: Norbert Neuser (A9-0328/2021) 7

Bendradarbiavimas kovojant su organizuotu nusikalstamumu Vakarų Balkanuose  - Pranešimas: Lukas
Mandl (A9-0298/2021) 7

Kimberley proceso sertifikavimo schemos įgyvendinimas - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000073/2021 - B9-0044/21) 7

Pasaulinio aukščiausiojo lygio susitikimo mitybos reikšmės ekonomikos augimui klausimais (Japonija,
gruodžio 7–8 d.) rezultatai ir padidėjęs maisto stygius besivystančiose šalyse - Komisijos pareiškimas 8

Europos darbuotojų dalyvavimo teisių sistema ir Europos darbo tarybos direktyvos peržiūra  - Pranešimas:
Gabriele Bischoff (A9-0331/2021) 8

19.00  Rezultatų paskelbimas 8

2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis 9

09.00 - 11.50 Diskusijos 9

Bendros diskusijos - Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui ir ES reagavimas į pasaulyje
atsinaujinančią COVID-19 pandemiją 9

Pasirengimas 2021 m. gruodžio 16–17 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui - Tarybos ir Komisijos
pareiškimai 9

ES reagavimas į naujus COVID-19 protrūkius ir naujų COVID atmainų atsiradimą pasaulyje - Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 9
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12.00 - 12.30 Sacharovo premijos įteikimas 9

12.30 - 13.45 Balsavimas 9

Balsavimas dėl pakeitimų 9

Europos darbuotojų dalyvavimo teisių sistema ir Europos darbo tarybos direktyvos peržiūra 9

Galutinis balsavimas 9

Pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymas tam tikroms in vitro diagnostikos medicinos priemonėms ir
atidėtas reikalavimų taikymas viduje pagamintoms priemonėms  - Pranešimas: 9

Skaitmeninių rinkų aktas  - Pranešimas: Andreas Schwab (A9-0332/2021) 9

Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2018–2020 m.  - Pranešimas: Sandra Pereira (A9-0315/2021) 10

Organizuoto nusikalstamumo poveikis ES nuosaviems ištekliams ir netinkamam ES lėšų naudojimui  -
Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021) 10

Korupcijos, neteisėtų išlaidų ir netinkamo ES ir nacionalinių lėšų naudojimo vengimas neatidėliotinos
pagalbos fondų ir su krize susijusių išlaidų srityse  - Pranešimas: Michèle Rivasi (A9-0320/2021) 10

Pastatų energinio naudingumo direktyvos įgyvendinimas  - Pranešimas: Seán Kelly (A9-0321/2021) 10

Daugiašalių masinio naikinimo ginklų kontrolės ir nusiginklavimo režimų uždaviniai ir perspektyvos  -
Pranešimas: Sven Mikser (A9-0324/2021) 10

Naujos ES humanitarinių veiksmų gairės  - Pranešimas: Norbert Neuser (A9-0328/2021) 10

Bendradarbiavimas kovojant su organizuotu nusikalstamumu Vakarų Balkanuose  - Pranešimas: Lukas
Mandl (A9-0298/2021) 10

15.00 - 22.00 Diskusijos 10

Europos Komisijos įtraukios kalbos gairės - Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis) 10

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) dabartinė padėtis - Tarybos ir Komisijos
pareiškimai 10

Planai Lenkijoje toliau vykdyti pagrindinių teisių pažeidimus, ypač susijusius su Europos žmogaus teisių
konvencijos ir lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių standartais - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 11

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl skubių laikinųjų priemonių susidarius nepaprastajai padėčiai prie
išorės sienos su Baltarusija, remiantis SESV 78 straipsnio 3 dalimi - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 11

Peticijų komiteto svarstymai 2020 m.  - Pranešimas: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021) 11

ES reagavimas į transporto nepriteklių - Komisijos pareiškimas 11

Europos geležinkelių metų rezultatų apibendrinimas - Komisijos pareiškimas 11

19.00  Rezultatų paskelbimas 11

2021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis 12

09.00 - 13.00 Diskusijos 12

Judėjimo „Me Too“ ir priekabiavimo pasekmės ES institucijoms - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000074/2021 - B9-0045/21) 12

ES draudimas naudoti laukinius gyvūnus cirkuose - Komisijos pareiškimas 12

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

Nuolatinės represijos prieš pilietinę visuomenę ir žmogaus teisių gynėjus Rusijoje: žmogaus teisių
organizacijos „Memorial“ atvejis 12

Padėtis Kuboje, ypač José Danielio Ferrero, judėjimo „Baltai vilkinčios moterys“ narės Aymaros Nieto,
Maykelio Castillo, Luiso Robleso, Félixo Navarro, Luiso Manuelio Otero, pastoriaus Lorenzo Fajardo,
Andy Duniero Garcíos ir Yunioro Garcíos Aguileros atvejai 12

Priverčiamasis darbas bendrovės „Linglong“ fabrike ir aplinkos apsaugos protestai Serbijoje 12

09.45 - 11.00 Pirmasis balsavimas 13

Vienas balsavimas 13

Peticijų komiteto svarstymai 2020 m.  - Pranešimas: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021) 13

Galutinis balsavimas 13
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Europos darbuotojų dalyvavimo teisių sistema ir Europos darbo tarybos direktyvos peržiūra  - Pranešimas:
Gabriele Bischoff (A9-0331/2021) 13

Balsavimas dėl pakeitimų 13

Nuolatinės represijos prieš pilietinę visuomenę ir žmogaus teisių gynėjus Rusijoje: žmogaus teisių
organizacijos „Memorial“ atvejis 13

Padėtis Kuboje, ypač José Danielio Ferrero, judėjimo „Baltai vilkinčios moterys“ narės Aymaros Nieto,
Maykelio Castillo, Luiso Robleso, Félixo Navarro, Luiso Manuelio Otero, pastoriaus Lorenzo Fajardo, Andy
Duniero Garcíos ir Yunioro Garcíos Aguileros atvejai 13

Priverčiamasis darbas bendrovės „Linglong“ fabrike ir aplinkos apsaugos protestai Serbijoje 13

Pagrindinės teisės ir teisės viršenybė Slovėnijoje, ypač delsimas skirti prokurorus į Europos prokuratūrą 13

Padėtis Nikaragvoje 13

Judėjimo „Me Too“ ir priekabiavimo pasekmės ES institucijoms 13

Padėtis prie Ukrainos sienos ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose 13

Kimberley proceso sertifikavimo schemos įgyvendinimas 13

13.00  Rezultatų paskelbimas 14

13.45 - 15.00 Antrasis balsavimas 14

Galutinis balsavimas 14

Nuolatinės represijos prieš pilietinę visuomenę ir žmogaus teisių gynėjus Rusijoje: žmogaus teisių
organizacijos „Memorial“ atvejis - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

Padėtis Kuboje, ypač José Danielio Ferrero, judėjimo „Baltai vilkinčios moterys“ narės Aymaros Nieto,
Maykelio Castillo, Luiso Robleso, Félixo Navarro, Luiso Manuelio Otero, pastoriaus Lorenzo Fajardo, Andy
Duniero Garcíos ir Yunioro Garcíos Aguileros atvejai - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

Priverčiamasis darbas bendrovės „Linglong“ fabrike ir aplinkos apsaugos protestai Serbijoje - Pasiūlymai dėl
rezoliucijų 14

Pagrindinės teisės ir teisės viršenybė Slovėnijoje, ypač delsimas skirti prokurorus į Europos prokuratūrą -
Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

Padėtis Nikaragvoje - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

Judėjimo „Me Too“ ir priekabiavimo pasekmės ES institucijoms - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 14

Padėtis prie Ukrainos sienos ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 14

Kimberley proceso sertifikavimo schemos įgyvendinimas - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 14

15.00 - 16.00 Diskusijos 15

Kliūtys laisvam prekių judėjimui - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000072/2021 - B9-0043/21) 15

16.00  Rezultatų paskelbimas 15

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 17

Pateikimo terminai 19
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17.00 - 22.00     Diskusijos

 

Trumpas šių pranešimų pristatymas:
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17.00 - 22.00 Diskusijos

18.30 - 19.45 Balsavimas

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

99 • Sovietų Sąjungos žlugimo 30-osios metinės ir jų svarba Rusijos ir Europos ateičiai

Pirmininko pareiškimas

[2021/2995(RSP)]

Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams

46 À • Kova su smurtu dėl lyties: kibernetinis smurtas

Pranešimas: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (A9-0338/2021)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai „Kova su smurtu dėl lyties: kibernetinis
smurtas“

[2020/2035(INL)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

85 À • Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2018–2020 m.

Pranešimas: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

Pranešimas dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje 2018–2020 m.

[2021/2020(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

83 À«««II • Sveikatos technologijų vertinimas

Rekomendacija antrajam svarstymui: Tiemo Wölken (A9-0334/2021)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl sveikatos technologijų
vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES

[10531/3/2021 - C9-0422/2021 - 2018/0018(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

33 À • Organizuoto nusikalstamumo poveikis ES nuosaviems ištekliams ir
netinkamam ES lėšų naudojimui

Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

Pranešimas dėl organizuoto nusikalstamumo poveikio ES nuosaviems ištekliams ir
netinkamam ES lėšų naudojimui, ypatingą dėmesį skiriant pasidalijamajam valdymui
iš audito ir kontrolės perspektyvos

[2020/2221(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas



 

18.30 - 19.45     Balsavimas
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32 À • Korupcijos, neteisėtų išlaidų ir netinkamo ES ir nacionalinių lėšų naudojimo
vengimas neatidėliotinos pagalbos fondų ir su krize susijusių išlaidų srityse

Pranešimas: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

Pranešimas dėl prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti korupcijos,
neteisėtų išlaidų ir netinkamo ES ir nacionalinių lėšų naudojimo neatidėliotinos
pagalbos fondų ir su krize susijusių išlaidų srityse, vertinimo

[2020/2222(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas

82 À • Pastatų energinio naudingumo direktyvos įgyvendinimas

Pranešimas: Seán Kelly (A9-0321/2021)

Pranešimas dėl Pastatų energinio naudingumo direktyvos įgyvendinimo

[2021/2077(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

10 À • Daugiašalių masinio naikinimo ginklų kontrolės ir nusiginklavimo režimų
uždaviniai ir perspektyvos

Pranešimas: Sven Mikser (A9-0324/2021)

Pranešimas dėl daugiašalių masinio naikinimo ginklų kontrolės ir nusiginklavimo
režimų iššūkių ir perspektyvų

[2020/2001(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

92 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis)

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

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

103 À«««I • Pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymas tam tikroms in vitro diagnostikos
medicinos priemonėms ir atidėtas reikalavimų taikymas viduje pagamintoms
priemonėms

Pranešimas:

[COM(2021)0627 - C9-0381/2021 - 2021/0323(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

119 • Balsavimas dėl pakeitimų

125 • Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (LIBE/FEMM A9-0338/2021) – Kova su smurtu dėl
lyties: kibernetinis smurtas

120 • Vienas balsavimas



3 32021 m. gruodžio 13 d., pirmadienis

702.619/OJ 702.619/OJ

78 «««I - Sąjungos tarifinės kvotos aukštos kokybės jautienai iš Paragvajaus

Pranešimas: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl aukštos kokybės
jautienos iš Paragvajaus Sąjungos tarifinės kvotos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2019/216

[COM(2021)0313 - C9-0228/2021 - 2021/0146(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas



2021 m. gruodžio 14 d., antradienis

 

 

09.00      Rezultatų paskelbimas

 

09.00 - 11.50     Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

 

12.00 - 12.30     Iškilmingas posėdis

 

12.30 - 13.45     Balsavimas

4 42021 m. gruodžio 14 d., antradienis

702.619/OJ 702.619/OJ

09.00 Rezultatų paskelbimas

09.00 - 11.50 Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)

12.00 - 12.30 Iškilmingas posėdis

12.30 - 13.45 Balsavimas

15.00 - 22.00 Diskusijos

19.00 Rezultatų paskelbimas

71 À«««I • Skaitmeninių rinkų aktas

Pranešimas: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
konkurencingų ir sąžiningų skaitmeninio sektoriaus rinkų (Skaitmeninių rinkų aktas)

[COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

51 À«««I • 2022-ieji – Europos jaunimo metai

Pranešimas: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 2022-ųjų –
Europos jaunimo metų

[COM(2021)0634 - C9-0379/2021 - 2021/0328(COD)]

Kultūros ir švietimo komitetas

70 • Ganos Prezidento Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kalba

121 • Balsavimai dėl preliminarių susitarimų

51 À«««I - 2022-ieji – Europos jaunimo metai

Pranešimas: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

[COM(2021)0634 - C9-0379/2021 - 2021/0328(COD)]

Kultūros ir švietimo komitetas

40 À«««I - Jungtinės tyrimų grupės: suderinimas su Sąjungos 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

(Balsavimas: 15/09/2021)



5 52021 m. gruodžio 14 d., antradienis

702.619/OJ 702.619/OJ

41 À«««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

(Balsavimas: 15/09/2021)

122 • Galutinis balsavimas

46 À - Kova su smurtu dėl lyties: kibernetinis smurtas

Pranešimas: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (A9-0338/2021)

[2020/2035(INL)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

123 • Vienas balsavimas

74 - Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Kroatijai

Pranešimas: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo
fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Kroatijai dėl 2020 m. gruodžio 28 d. prasidėjusių žemės
drebėjimų

[COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)]

Biudžeto komitetas

76 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Italijos paraiška
„EGF/2021/003 IT / Porto Canale“

Pranešimas: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimo pagal Italijos paraišką
„EGF/2021/003 IT Porto Canale“

[COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)]

Biudžeto komitetas

75 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Italijos paraiška
„EGF/2021/002 IT/Air Italy“

Pranešimas: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimo pagal Italijos paraišką
„EGF/2021/002 IT/Air Italy“

[COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)]

Biudžeto komitetas

80 - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Ispanijos paraiška
„EGF/2021/004 ES / Aragón automotive“

Pranešimas: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką
„EGF/2021/004 ES / Aragón automotive“

[COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)]

Biudžeto komitetas



6 62021 m. gruodžio 14 d., antradienis

702.619/OJ 702.619/OJ

107 « - Nuspėjamumas valstybėms narėms ir ginčų, kylančių teikiant tradicinius, PVM ir BNP pagrįstus
nuosavus išteklius, sprendimo procedūros

Pranešimas: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas)
Nr. 609/2014, siekiant užtikrinti valstybėms narėms didesnį nuspėjamumą ir patikslinti ginčų, kylančių
teikiant tradicinius, PVM ir BNP pagrįstus nuosavus išteklius, sprendimo procedūras

[COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)]

Biudžeto komitetas

68 ««« - ES ir JAV oro susisiekimo susitarimas

Rekomendacija: Maria Grapini (A9-0335/2021)

Rekomendacija dėl Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių
atstovų sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir
Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarimas, sudarymo projekto

[15381/2010 - C7-0385/2010 -  - COM(2010)0208 -  - COM(2021)0013 -  - 06385/2021 - C9-0368/2021 -
2010/0112(NLE)]

Transporto ir turizmo komitetas

(Diskusijos: 24/03/2011, balsavimas: 24/03/2011)

69 ««« - EB ir Gabono žvejybos partnerystės susitarimas. Įgyvendinimo protokolas

Rekomendacija: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Gabono Respublikos ir Europos bendrijos žvejybos partnerystės
susitarimo įgyvendinimo protokolo (2021–2026 m.) sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

[COM(2021)0247 -  - 09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)]

Žuvininkystės komitetas

105 «««I - Tarptautinė viešųjų pirkimų priemonė

Pranešimas: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių prekių ir
paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl
Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas

[COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD)]

Tarptautinės prekybos komitetas

(Diskusijos: 14/01/2014, balsavimas: 15/01/2014)

124 • Balsavimas dėl pakeitimų

127 • Skaitmeninių rinkų aktas

Pranešimas: Andreas Schwab (A9-0332/2021)
[2020/0374(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

128 • Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2018–2020 m.

Pranešimas: Sandra Pereira (A9-0315/2021)
[2021/2020(INI)]
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

129 • Organizuoto nusikalstamumo poveikis ES nuosaviems ištekliams ir netinkamam ES lėšų naudojimui

Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)
[2020/2221(INI)]
Biudžeto kontrolės komitetas



 

15.00 - 22.00     Diskusijos

7 72021 m. gruodžio 14 d., antradienis

702.619/OJ 702.619/OJ

130 • Korupcijos, neteisėtų išlaidų ir netinkamo ES ir nacionalinių lėšų naudojimo vengimas neatidėliotinos
pagalbos fondų ir su krize susijusių išlaidų srityse

Pranešimas: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)
[2020/2222(INI)]
Biudžeto kontrolės komitetas

131 • Pastatų energinio naudingumo direktyvos įgyvendinimas

Pranešimas: Seán Kelly (A9-0321/2021)
[2021/2077(INI)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

132 • Daugiašalių masinio naikinimo ginklų kontrolės ir nusiginklavimo režimų uždaviniai ir perspektyvos

Pranešimas: Sven Mikser (A9-0324/2021)
[2020/2001(INI)]
Užsienio reikalų komitetas

95 À • Padėtis Nikaragvoje

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

[2021/3000(RSP)]

108 À • Padėtis prie Ukrainos sienos ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose

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

[2021/3010(RSP)]

36 À • Naujos ES humanitarinių veiksmų gairės

Pranešimas: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

Pranešimas dėl naujų ES humanitarinių veiksmų gairių

[2021/2163(INI)]

Vystymosi komitetas

21 À • Bendradarbiavimas kovojant su organizuotu nusikalstamumu Vakarų Balkanuose

Pranešimas: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

Pranešimas dėl bendradarbiavimo kovos su organizuotu nusikalstamumu Vakarų
Balkanuose srityje

[2021/2002(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

31 À • Kimberley proceso sertifikavimo schemos įgyvendinimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Bernd Lange (O-000073/2021 - B9-0044/21)
Tarptautinės prekybos komitetas
Komisijai
Kimberley proceso sertifikavimo schemos įgyvendinimas

[2021/2885(RSP)]



 

19.00      Rezultatų paskelbimas

8 82021 m. gruodžio 14 d., antradienis

702.619/OJ 702.619/OJ

97 • Pasaulinio aukščiausiojo lygio susitikimo mitybos reikšmės ekonomikos augimui
klausimais (Japonija, gruodžio 7–8 d.) rezultatai ir padidėjęs maisto stygius
besivystančiose šalyse

Komisijos pareiškimas

[2021/2997(RSP)]

47 À • Europos darbuotojų dalyvavimo teisių sistema ir Europos darbo tarybos direktyvos
peržiūra

Pranešimas: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

Pranešimas „Demokratija darbe. Europos darbuotojų dalyvavimo teisių sistema ir Europos
darbo tarybos direktyvos peržiūra“

[2021/2005(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas



2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis

 

 

09.00 - 11.50     Diskusijos
 
Bendros diskusijos - Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui ir ES

reagavimas į pasaulyje atsinaujinančią COVID-19 pandemiją

 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

12.00 - 12.30     Sacharovo premijos įteikimas 

 

12.30 - 13.45     Balsavimas

9 92021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis

702.619/OJ 702.619/OJ

09.00 - 11.50 Diskusijos

12.00 - 12.30 Sacharovo premijos įteikimas

12.30 - 13.45 Balsavimas

15.00 - 22.00 Diskusijos

19.00 Rezultatų paskelbimas

79 • Pasirengimas 2021 m. gruodžio 16–17 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2966(RSP)]

110 • ES reagavimas į naujus COVID-19 protrūkius ir naujų COVID atmainų
atsiradimą pasaulyje

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/3012(RSP)]

133 • Balsavimas dėl pakeitimų

136 • Europos darbuotojų dalyvavimo teisių sistema ir Europos darbo tarybos direktyvos peržiūra

Pranešimas: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)
[2021/2005(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

137 • Galutinis balsavimas

103 À«««I - Pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymas tam tikroms in vitro diagnostikos medicinos priemonėms
ir atidėtas reikalavimų taikymas viduje pagamintoms priemonėms

Pranešimas:

[COM(2021)0627 - C9-0381/2021 - 2021/0323(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

71 À«««I - Skaitmeninių rinkų aktas

Pranešimas: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

[COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas



 

15.00 - 22.00     Diskusijos

10 102021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis

702.619/OJ 702.619/OJ

85 À - Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2018–2020 m.

Pranešimas: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

[2021/2020(INI)]

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

33 À - Organizuoto nusikalstamumo poveikis ES nuosaviems ištekliams ir netinkamam ES lėšų naudojimui

Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

[2020/2221(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas

32 À - Korupcijos, neteisėtų išlaidų ir netinkamo ES ir nacionalinių lėšų naudojimo vengimas neatidėliotinos
pagalbos fondų ir su krize susijusių išlaidų srityse

Pranešimas: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

[2020/2222(INI)]

Biudžeto kontrolės komitetas

82 À - Pastatų energinio naudingumo direktyvos įgyvendinimas

Pranešimas: Seán Kelly (A9-0321/2021)

[2021/2077(INI)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

10 À - Daugiašalių masinio naikinimo ginklų kontrolės ir nusiginklavimo režimų uždaviniai ir perspektyvos

Pranešimas: Sven Mikser (A9-0324/2021)

[2020/2001(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

36 À - Naujos ES humanitarinių veiksmų gairės

Pranešimas: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

[2021/2163(INI)]

Vystymosi komitetas

21 À - Bendradarbiavimas kovojant su organizuotu nusikalstamumu Vakarų Balkanuose

Pranešimas: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

[2021/2002(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

154 • Europos Komisijos įtraukios kalbos gairės

Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)

[2021/3021(RSP)]

98 • Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) dabartinė
padėtis

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2996(RSP)]



 

19.00      Rezultatų paskelbimas

11 112021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis

702.619/OJ 702.619/OJ

112 • Planai Lenkijoje toliau vykdyti pagrindinių teisių pažeidimus, ypač susijusius su
Europos žmogaus teisių konvencijos ir lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių
standartais

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/3014(RSP)]

115 • Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl skubių laikinųjų priemonių susidarius
nepaprastajai padėčiai prie išorės sienos su Baltarusija, remiantis SESV 78
straipsnio 3 dalimi

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/3017(RSP)]

23 • Peticijų komiteto svarstymai 2020 m.

Pranešimas: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

Pranešimas dėl Peticijų komiteto svarstymų 2020 m.

[2021/2019(INI)]

Peticijų komitetas

113 • ES reagavimas į transporto nepriteklių

Komisijos pareiškimas

[2021/3015(RSP)]

114 • Europos geležinkelių metų rezultatų apibendrinimas

Komisijos pareiškimas

[2021/3016(RSP)]



2021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis

 

 

09.00 - 13.00     Diskusijos

 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

12 122021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis

702.619/OJ 702.619/OJ

09.00 - 13.00 Diskusijos

09.45 - 11.00 Pirmasis balsavimas

13.00 Rezultatų paskelbimas

13.45 - 15.00 Antrasis balsavimas

15.00 - 16.00 Diskusijos

16.00 Rezultatų paskelbimas

89 À • Judėjimo „Me Too“ ir priekabiavimo pasekmės ES institucijoms

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Evelyn Regner (O-000074/2021 - B9-0045/21)
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Komisijai
Judėjimo „MeToo“ ir priekabiavimo pasekmės ES institucijoms

[2021/2986(RSP)]

150 • ES draudimas naudoti laukinius gyvūnus cirkuose

Komisijos pareiškimas

[2021/2999(RSP)]

116 À • Nuolatinės represijos prieš pilietinę visuomenę ir žmogaus teisių gynėjus
Rusijoje: žmogaus teisių organizacijos „Memorial“ atvejis

B9-0603/2021, B9-0604/2021, B9-0605/2021, B9-0606/2021, B9-0607/2021,
B9-0608/2021

[2021/3018(RSP)]

117 À • Padėtis Kuboje, ypač José Danielio Ferrero, judėjimo „Baltai vilkinčios
moterys“ narės Aymaros Nieto, Maykelio Castillo, Luiso Robleso, Félixo
Navarro, Luiso Manuelio Otero, pastoriaus Lorenzo Fajardo, Andy Duniero
Garcíos ir Yunioro Garcíos Aguileros atvejai

B9-0589/2021, B9-0590/2021, B9-0592/2021, B9-0610/2021, B9-0612/2021,
B9-0613/2021

[2021/3019(RSP)]

156 À • Priverčiamasis darbas bendrovės „Linglong“ fabrike ir aplinkos apsaugos
protestai Serbijoje

B9-0599/2021, B9-0600/2021, B9-0601/2021, B9-0602/2021, B9-0609/2021,
B9-0611/2021

[2021/3020(RSP)]



09.45 - 11.00     Pirmasis balsavimas

13 132021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis

702.619/OJ 702.619/OJ

151 • Vienas balsavimas

23 - Peticijų komiteto svarstymai 2020 m.

Pranešimas: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

[2021/2019(INI)]

Peticijų komitetas

157 • Galutinis balsavimas

47 À - Europos darbuotojų dalyvavimo teisių sistema ir Europos darbo tarybos direktyvos peržiūra

Pranešimas: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

[2021/2005(INI)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

139 • Balsavimas dėl pakeitimų

141 • Nuolatinės represijos prieš pilietinę visuomenę ir žmogaus teisių gynėjus Rusijoje: žmogaus teisių
organizacijos „Memorial“ atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/3018(RSP)]

142 • Padėtis Kuboje, ypač José Danielio Ferrero, judėjimo „Baltai vilkinčios moterys“ narės Aymaros
Nieto, Maykelio Castillo, Luiso Robleso, Félixo Navarro, Luiso Manuelio Otero, pastoriaus Lorenzo
Fajardo, Andy Duniero Garcíos ir Yunioro Garcíos Aguileros atvejai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/3019(RSP)]

143 • Priverčiamasis darbas bendrovės „Linglong“ fabrike ir aplinkos apsaugos protestai Serbijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/3020(RSP)]

144 • Pagrindinės teisės ir teisės viršenybė Slovėnijoje, ypač delsimas skirti prokurorus į Europos
prokuratūrą

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2978(RSP)]

145 • Padėtis Nikaragvoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/3000(RSP)]

146 • Judėjimo „Me Too“ ir priekabiavimo pasekmės ES institucijoms

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2021/2986(RSP)]

147 • Padėtis prie Ukrainos sienos ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/3010(RSP)]

153 • Kimberley proceso sertifikavimo schemos įgyvendinimas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2021/2885(RSP)]



13.00      Rezultatų paskelbimas

 

13.45 - 15.00     Antrasis balsavimas

14 142021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis

702.619/OJ 702.619/OJ

149 • Galutinis balsavimas

116 À - Nuolatinės represijos prieš pilietinę visuomenę ir žmogaus teisių gynėjus Rusijoje: žmogaus teisių
organizacijos „Memorial“ atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0603/2021, B9-0604/2021, B9-0605/2021, B9-0606/2021, B9-0607/2021, B9-0608/2021

[2021/3018(RSP)]

117 À - Padėtis Kuboje, ypač José Danielio Ferrero, judėjimo „Baltai vilkinčios moterys“ narės Aymaros
Nieto, Maykelio Castillo, Luiso Robleso, Félixo Navarro, Luiso Manuelio Otero, pastoriaus Lorenzo
Fajardo, Andy Duniero Garcíos ir Yunioro Garcíos Aguileros atvejai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0589/2021, B9-0590/2021, B9-0592/2021, B9-0610/2021, B9-0612/2021, B9-0613/2021

[2021/3019(RSP)]

156 À - Priverčiamasis darbas bendrovės „Linglong“ fabrike ir aplinkos apsaugos protestai Serbijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0599/2021, B9-0600/2021, B9-0601/2021, B9-0602/2021, B9-0609/2021, B9-0611/2021

[2021/3020(RSP)]

87 À - Pagrindinės teisės ir teisės viršenybė Slovėnijoje, ypač delsimas skirti prokurorus į Europos
prokuratūrą

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0588/2021

[2021/2978(RSP)]

(Diskusijos: 24/11/2021)

95 À - Padėtis Nikaragvoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

Bendra rezoliucija B9-0581/2021, B9-0581/2021, B9-0582/2021, B9-0583/2021, B9-0584/2021,
B9-0585/2021, B9-0586/2021

[2021/3000(RSP)]

89 À - Judėjimo „Me Too“ ir priekabiavimo pasekmės ES institucijoms

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0587/2021

[2021/2986(RSP)]

108 À - Padėtis prie Ukrainos sienos ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0593/2021, B9-0594/2021, B9-0595/2021, B9-0596/2021, B9-0597/2021, B9-0598/2021

[2021/3010(RSP)]

31 À - Kimberley proceso sertifikavimo schemos įgyvendinimas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B9-0591/2021

[2021/2885(RSP)]



15.00 - 16.00     Diskusijos

 

16.00      Rezultatų paskelbimas

15 152021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis
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84 • Kliūtys laisvam prekių judėjimui

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Anna Cavazzini (O-000072/2021 - B9-0043/21)
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Komisijai
Kliūtys laisvam prekių judėjimui

[2021/2908(RSP)]



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis) 

Pateikimo terminai

16 16

702.619/OJ 702.619/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

 
 

2021 m. gruodžio 13 d., pirmadienis

 

17.00 - 22.00

 

 

2021 m. gruodžio 14 d., antradienis

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 22.00

 

 

2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis

 

09.00 - 11.50

 

17 17Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

702.619/OJ 702.619/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :35'

Pranešėjai (4 x 6') :24'

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

Parlamento nariai :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 6' 30

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Pranešėjai (2 x 6') :12'

Nuomonės referentai (6 x 1') :6'

Parlamento nariai :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 6' 30

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

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

:20'

Pranešėjai (3 x 6') :18'

Autorius (komitetas) :5'

Parlamento nariai :240'

PPE : 58' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 25', ID : 24', ECR : 22', The Left : 14' 30, NI : 14'

Taryba (kartu su atsakymais) :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :10'

Parlamento nariai :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 6' 30



15.00 - 22.00

 

 

2021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 16.00

 

18 18Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnis)

702.619/OJ 702.619/OJ

Taryba (kartu su atsakymais) :30'

Komisija (kartu su atsakymais) :60'

Diskusijų aktualia tema pranešėjas :4'

Pranešėjas :6'

Parlamento nariai :210'

PPE : 51', S&D : 42', Renew : 29' 30, Verts/ALE : 22', ID : 21' 30, ECR : 19' 30, The Left : 12' 30, NI : 12'

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Autorius (komitetas) :5'

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

Parlamento nariai :135'

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 19', 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 :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3' 30, The Left : 3', NI : 2' 30



Pateikimo terminai

 
 

2021 m. gruodžio 13 d., pirmadienis

 

19 19Pateikimo terminai
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46 À • Kova su smurtu dėl lyties: kibernetinis smurtas  - Pranešimas: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia
Spurek (A9-0338/2021)

- Pakeitimai gruodžio 8 d., trečiadienis, 13.00

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

85 À • Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2018–2020 m.  - Pranešimas: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

- Pakeitimai gruodžio 8 d., trečiadienis, 13.00

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

83 À • Sveikatos technologijų vertinimas  - Rekomendacija antrajam svarstymui: Tiemo Wölken (A9-0334/2021)

- Pakeitimai; atmetimas gruodžio 8 d., trečiadienis, 13.00

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

33 À • Organizuoto nusikalstamumo poveikis ES nuosaviems ištekliams ir netinkamam ES lėšų naudojimui  -
Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

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

gruodžio 8 d., trečiadienis, 13.00

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

32 À • Korupcijos, neteisėtų išlaidų ir netinkamo ES ir nacionalinių lėšų naudojimo vengimas neatidėliotinos
pagalbos fondų ir su krize susijusių išlaidų srityse  - Pranešimas: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

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

gruodžio 8 d., trečiadienis, 13.00

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

82 À • Pastatų energinio naudingumo direktyvos įgyvendinimas  - Pranešimas: Seán Kelly (A9-0321/2021)

- Pakeitimai gruodžio 8 d., trečiadienis, 13.00

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

10 À • Daugiašalių masinio naikinimo ginklų kontrolės ir nusiginklavimo režimų uždaviniai ir perspektyvos  -
Pranešimas: Sven Mikser (A9-0324/2021)

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

gruodžio 8 d., trečiadienis, 13.00

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

103 À • Pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymas tam tikroms in vitro diagnostikos medicinos priemonėms ir
atidėtas reikalavimų taikymas viduje pagamintoms priemonėms  - Pranešimas:

- Pakeitimai; atmetimas gruodžio 14 d., antradienis, 13.00

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



2021 m. gruodžio 14 d., antradienis
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71 À • Skaitmeninių rinkų aktas  - Pranešimas: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

- Pakeitimai; atmetimas gruodžio 8 d., trečiadienis, 13.00

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

51 À • 2022-ieji – Europos jaunimo metai  - Pranešimas: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

- Pakeitimai; atmetimas gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 17.00

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

40 À • Jungtinės tyrimų grupės: suderinimas su Sąjungos asmens duomenų apsaugos taisyklėmis  - Pranešimas:
Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

- Pakeitimai; atmetimas gruodžio 8 d., trečiadienis, 13.00

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

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

- Pakeitimai; atmetimas gruodžio 8 d., trečiadienis, 13.00

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

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

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 8 d., trečiadienis, 13.00

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gruodžio 13 d., pirmadienis, 19.00

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

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis gruodžio 15 d., trečiadienis, 16.00

108 À • Padėtis prie Ukrainos sienos ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose - Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 13 d., pirmadienis, 19.00

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gruodžio 15 d., trečiadienis, 10.00

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

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

36 À • Naujos ES humanitarinių veiksmų gairės  - Pranešimas: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

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

gruodžio 8 d., trečiadienis, 13.00

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

21 À • Bendradarbiavimas kovojant su organizuotu nusikalstamumu Vakarų Balkanuose  - Pranešimas: Lukas
Mandl (A9-0298/2021)

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

gruodžio 8 d., trečiadienis, 13.00

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

31 À • Kimberley proceso sertifikavimo schemos įgyvendinimas - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000073/2021 - B9-0044/21)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 13 d., pirmadienis, 19.00

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gruodžio 14 d., antradienis, 19.00

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai gruodžio 14 d., antradienis, 20.00

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis gruodžio 15 d., trečiadienis, 16.00



 

2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienis

 

 

2021 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis
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47 À • Europos darbuotojų dalyvavimo teisių sistema ir Europos darbo tarybos direktyvos peržiūra  -
Pranešimas: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

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

gruodžio 8 d., trečiadienis, 13.00

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

89 À • Judėjimo „Me Too“ ir priekabiavimo pasekmės ES institucijoms - Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
(O-000074/2021 - B9-0045/21)

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 10 d., penktadienis, 13.00

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gruodžio 13 d., pirmadienis, 19.00

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

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis gruodžio 15 d., trečiadienis, 16.00

116 À • Nuolatinės represijos prieš pilietinę visuomenę ir žmogaus teisių gynėjus Rusijoje: žmogaus teisių
organizacijos „Memorial“ atvejis

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

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

gruodžio 15 d., trečiadienis, 13.00

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

gruodžio 15 d., trečiadienis, 14.00

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

117 À • Padėtis Kuboje, ypač José Danielio Ferrero, judėjimo „Baltai vilkinčios moterys“ narės Aymaros Nieto,
Maykelio Castillo, Luiso Robleso, Félixo Navarro, Luiso Manuelio Otero, pastoriaus Lorenzo Fajardo,
Andy Duniero Garcíos ir Yunioro Garcíos Aguileros atvejai

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

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

gruodžio 15 d., trečiadienis, 13.00

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

gruodžio 15 d., trečiadienis, 14.00

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

156 À • Priverčiamasis darbas bendrovės „Linglong“ fabrike ir aplinkos apsaugos protestai Serbijoje

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

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

gruodžio 15 d., trečiadienis, 13.00

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

gruodžio 15 d., trečiadienis, 14.00

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

87 À • Pagrindinės teisės ir teisės viršenybė Slovėnijoje, ypač delsimas skirti prokurorus į Europos prokuratūrą
- Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų gruodžio 10 d., penktadienis, 12.00

- Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai
dėl rezoliucijų

gruodžio 13 d., pirmadienis, 19.00

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

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis gruodžio 15 d., trečiadienis, 16.00
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