
24/03/21 690.461/OJ

LT Suvienijusi įvairovę LT

EUROPOS PARLAMENTAS

2019 2024

Sesijos dokumentas

DARBOTVARKĖ

2021 m. kovo 24 d., trečiadienis



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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15.00 - 20.00     Diskusijos

 
Bendros diskusijos - Pasirengimas Europos Vadovų Tarybai ir skaitmeninis žaliasis

pažymėjimas

 
Bendrų diskusijų pabaiga
 
Bendros diskusijos - ES nuosavų išteklių reforma
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15.00 - 20.00 Diskusijos

20.30 - 23.30 Diskusijos

21.00 - 22.15 Balsavimas

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

48 • Pasirengimas 2021 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2585(RSP)]

77 • Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2609(RSP)]

43 ««« • Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistema

Rekomendacija: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0047/2021)

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos
nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės ir panaikinamas Reglamentas
(ES, Euratomas) Nr. 608/2014, projekto

[10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP)]

Biudžeto komitetas

44 À« • Neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįsti nuosavi ištekliai ir kai
kurie BNP pagrįstų nuosavų išteklių aspektai

Pranešimas: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0048/2021)

Pranešimas „Tarybos reglamento dėl neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu
pagrįstų nuosavų išteklių apskaičiavimo, dėl tų nuosavų išteklių teikimo metodų ir
tvarkos, dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti, ir dėl
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstų nuosavų išteklių tam tikrų aspektų
projektas“

[13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)]

Biudžeto komitetas



 
Bendrų diskusijų pabaiga
 
Bendros diskusijos - Kapitalo rinkų atgaivinimo dokumentų rinkinys: pakeitimo

vertybiniais popieriais sistemos patikslinimai

 
Bendrų diskusijų pabaiga
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42 À« • Nuosavų lėšų, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimas

Pranešimas: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0049/2021)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB,
Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų išteklių, kaupiamų iš
pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių, projekto

[COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)]

Biudžeto komitetas

45 À«««I • Bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir specialioji paprasto,
skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, siekiant
paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 pandemijos

Pranešimas: Paul Tang (A9-0215/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais
popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto
pakeitimo vertybiniais popieriais sistema

[COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

46 À«««I • Dalinis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 keitimas dėl pakeitimo vertybiniais
popieriais sistemos patikslinimų, padarytų ekonomikos atsigavimui paremti
reaguojant į COVID-19 pandemiją

Pranešimas: Othmar Karas (A9-0213/2020)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl
pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos patikslinimų, padarytų ekonomikos
atsigavimui paremti reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

[COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

23 À • 2022 m. biudžeto gairės – III skirsnis

Pranešimas: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

Pranešimas dėl 2022 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija

[2020/2265(BUI)]

Biudžeto komitetas



20.30 - 23.30     Diskusijos

 

Trumpas šių pranešimų pristatymas:
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47 À • Aplinkos oro kokybės direktyvų įgyvendinimas

Pranešimas: Javi López (A9-0037/2021)

Pranešimas dėl aplinkos oro kokybės direktyvų – Direktyvos 2004/107/EB ir Direktyvos
2008/50/EB – įgyvendinimo

[2020/2091(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

32 À • Naujoji ES ir Afrikos strategija

Pranešimas: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

Pranešimas „Naujoji ES ir Afrikos strategija. Partnerystė siekiant tvaraus ir įtraukaus
vystymosi“

[2020/2041(INI)]

Vystymosi komitetas

10 • Skaitmeninio švietimo politikos formavimas

Pranešimas: Victor Negrescu (A9-0042/2021)

Pranešimas dėl skaitmeninio švietimo politikos formavimo

[2020/2135(INI)]

Kultūros ir švietimo komitetas

39 • Jūrą teršiančių šiukšlių poveikis žuvininkystei

Pranešimas: Catherine Chabaud (A9-0030/2021)

Pranešimas dėl jūrą teršiančių šiukšlių poveikio žuvininkystei

[2019/2160(INI)]

Žuvininkystės komitetas

27 À • ES tvaraus turizmo strategija

Pranešimas: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

Pranešimas dėl ES tvaraus turizmo strategijos parengimo

[2020/2038(INI)]

Transporto ir turizmo komitetas

50 À • Euro tarptautinio vaidmens stiprinimas

Pranešimas: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

Pranešimas dėl euro tarptautinio vaidmens stiprinimo

[2020/2037(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

14 • Sanglaudos politika ir regioninės aplinkos strategijos kovojant su klimato kaita

Pranešimas: Tonino Picula (A9-0034/2021)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir regioninių aplinkos strategijų kovojant su
klimato kaita

[2020/2074(INI)]

Regioninės plėtros komitetas



21.00 - 22.15     Balsavimas
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90 • Pastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo
pakeitimų skaičiaus

84 • Slaptas balsavimas:

Imunitetai

82 - Prašymas atšaukti Lívios Járókos (Lívia Járóka) imunitetą

Pranešimas: Stéphane Séjourné (A9-0050/2021)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Lívios Járókos (Lívia Járóka) imunitetą

[2020/2198(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

83 - Prašymas atšaukti Jeano-François Jalkho (Jean-François Jalkh) imunitetą

Pranešimas: Ibán García Del Blanco (A9-0051/2021)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jeano-François Jalkho (Jean-François Jalkh) imunitetą

[2020/2110(IMM)]

Teisės reikalų komitetas

51 • Vienas balsavimas

43 ««« - Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistema

Rekomendacija: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0047/2021)

[10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP)]

Biudžeto komitetas

52 • Pasiūlymai atmesti Komisijos pasiūlymą

70 • Bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto
pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 pandemijos

Pranešimas: Paul Tang (A9-0215/2020)
[2020/0151(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

69 • Dalinis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 keitimas dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos
patikslinimų, padarytų ekonomikos atsigavimui paremti reaguojant į COVID-19 pandemiją

Pranešimas: Othmar Karas (A9-0213/2020)
[2020/0156(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

53 • Balsavimas dėl pakeitimų

72 • Viešieji pirkimai gynybos ir saugumo srityse ir su gynyba susijusių produktų siuntimas: atitinkamų
direktyvų įgyvendinimas

Pranešimas: Andreas Schwab (A9-0025/2021)
[2019/2204(INI)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

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

Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2582(RSP)]
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54 • (A9-0048/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG). Neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu
pagrįsti nuosavi ištekliai ir kai kurie BNP pagrįstų nuosavų
išteklių aspektai

55 • (A9-0049/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG). Nuosavų lėšų, kaupiamų iš pridėtinės vertės
mokesčio, surinkimas

57 • 2022 m. biudžeto gairės – III skirsnis

Pranešimas: Karlo Ressler (A9-0046/2021)
[2020/2265(BUI)]
Biudžeto komitetas

64 • Aplinkos oro kokybės direktyvų įgyvendinimas

Pranešimas: Javi López (A9-0037/2021)
[2020/2091(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
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