
19/01/21 663.448/OJ

LT Suvienijusi įvairovę LT

EUROPOS PARLAMENTAS

2019 2024

Sesijos dokumentas

DARBOTVARKĖ

2021 m. sausio 19 d., antradienis



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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08.30 - 13.00 Diskusijos

13.00 - 14.15 Pirmasis balsavimas

15.00 - 20.00 Diskusijos

19.00 Rezultatų paskelbimas

20.00 - 21.15 Antrasis balsavimas

74 • Visuotinė ES vakcinų nuo COVID-19 strategija

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2500(RSP)]

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

Pranešimas: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

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

[2019/2192(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas

77 • Humanitarinė pabėgėlių ir migrantų padėtis prie ES išorės sienų

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2503(RSP)]

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

83 • Vienas balsavimas

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

Rekomendacija: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

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

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

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

Pranešimas: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

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

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

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

67 À«««I - Techninės paramos priemonės nustatymas

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

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

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

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

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

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

Tarptautinės prekybos komitetas

92 • Balsavimas dėl pakeitimų

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

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

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

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

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

117 À • Aleksejaus Navalno suėmimas

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

[2021/2513(RSP)]

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

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

[2020/2915(RSP)]



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

ir žmogaus teisės

 
Bendrų diskusijų pabaiga

 

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

Pranešimas: David McAllister (A9-0266/2020)

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

[2020/2206(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

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

Pranešimas: Sven Mikser (A9-0265/2020)

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

[2020/2207(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

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

Pranešimas: Isabel Santos (A9-0259/2020)

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

[2020/2208(INI)]

Užsienio reikalų komitetas

82 À • Pastarojo meto įvykiai Venesuelos Nacionalinėje Asamblėjoje

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

[2021/2508(RSP)]

68 À • Glaudesnės sąsajos ir ES ir Azijos santykiai

Pranešimas: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Pranešimas dėl glaudesnių sąsajų ir ES ir Azijos santykių

[2020/2115(INI)]

Užsienio reikalų komitetas



20.00 - 21.15     Antrasis balsavimas
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93 • Balsavimas dėl pakeitimų

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

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

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