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Procedūru skaidrojums
 

Ja Parlaments nelemj citādi, teksti, kas pieņemti plenārsēdē, tiks nodoti balsošanai šādā kārtībā:
 

À = Termiņi    ´ = Termiņi (ja tiek pieprasīti)    6 = Teksts vēl nav pieņemts, iespējami termiņi

1. Trešais lasījums

- Parastā likumdošanas procedūra («««III)
nodoto balsu vairākums kopējās nostājas pieņemšanai

2. Piekrišana

- Piekrišanas procedūra («««)
Parlamenta deputātu vairākums, lai pieņemtu vai noraidītu lēmumu par piekrišanu

3. Otrais lasījums

- Parastā likumdošanas procedūra («««II)
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu Padomes nostāju
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu Padomes nostāju

4. Eiropas Parlamenta Reglaments

- Reglamenta grozījumi
Parlamenta deputātu vairākums grozījumu pieņemšanai
nodoto balsu vairākums lēmuma priekšlikuma pieņemšanai

5. Pirmais lasījums

- Parastā likumdošanas procedūra («««I)
nodoto balsu vairākums likumdošanas priekšlikuma pieņemšanai vai grozīšanai
nodoto balsu vairākums normatīvās rezolūcijas projekta pieņemšanai

6. Piekrišana

- Piekrišanas procedūra («««)
nodoto balsu vairākums, lai pieņemtu vai noraidītu lēmumu par piekrišanu

7. Citas procedūras

- Apspriežu procedūra («)
nodoto balsu vairākums likumdošanas priekšlikuma pieņemšanai vai grozīšanai
nodoto balsu vairākums normatīvās rezolūcijas projekta pieņemšanai

- Citi (paziņojumi, mutiski jautājumi, patstāvīgi ziņojumi, neaizskaramības atcelšana)
 nodoto balsu vairākums rezolūcijas vai lēmuma priekšlikuma pieņemšanai



Satura rādītājs

Satura rādītājs
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Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris 1

17:00 - 23:00 1

Sesijas atsākšana un darba kārtība 1

Eiropas Solidaritātes korpuss  - Ziņojums: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 1

Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis  - Ziņojums: Ruža Tomašić
(A8-0227/2018) 1

ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju  - Ziņojums: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 1

Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi  - Ziņojums: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 1

2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi -
Komisijas paziņojums 1

Šādu ziņojumu īss izklāsts: 2

Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības  -
Ziņojums: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 2

Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos
darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē  - Ziņojums: Pina Picierno (A8-0265/2018) 2

ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā  - Ziņojums:
Brian Hayes (A8-0263/2018) 2

Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā  - Ziņojums: Jill Evans (A8-0228/2018) 2

Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži  - Ziņojums: Heidi Hautala
(A8-0249/2018) 2

Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos  - Ziņojums: Krzysztof Hetman
(A8-0266/2018) 2

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants) 2

Otrdiena, 2018. gada 11. septembris 4

09:00 - 11:30 4

Debates ar Grieķijas premjerministru Alexis Tsipras par Eiropas nākotni 4

12:00 - 12:30 Svinīgā sēde 4

Libānas Republikas prezidenta Michel Aoun uzruna 4

12:30 - 14:30 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi 4

Lauka apskašu atbilstība  - Ziņojums: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 4

Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem  - Ziņojums:
Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 4

Īstenošanas lēmums par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām psihoaktīvajām vielām
ciklopropilfentanilam un metoksiacetilfentanilam  - Ziņojums: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 4

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un
Polijai  - Ziņojums: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) 5

Budžeta grozījuma projekts Nr. 4/2018: Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta
sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai  - Ziņojums: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 5

ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju  - Ziņojums: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 5

Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi  - Ziņojums: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 5

Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības  -
Ziņojums: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 5

ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā  - Ziņojums: Brian
Hayes (A8-0263/2018) 5

Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos  - Ziņojums: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 5

Eiropas Solidaritātes korpuss  - Ziņojums: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 5
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Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis  - Ziņojums: Ruža Tomašić
(A8-0227/2018) 6

Euratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020"  - Ziņojums: Rebecca Harms
(A8-0258/2018) 6

Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos
darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē  - Ziņojums: Pina Picierno (A8-0265/2018) 6

Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā  - Ziņojums: Jill Evans (A8-0228/2018) 6

Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži  - Ziņojums: Heidi Hautala
(A8-0249/2018) 6

15:00 - 24:00 6

Stāvoklis Ungārijā  - Ziņojums: Judith Sargentini (A8-0250/2018) 6

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū  - Ziņojums: Axel Voss (A8-0245/2018) 6

Autonomu ieroču sistēmas - Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un
drošības politikas jautājumos paziņojums 7

ES un ASV attiecību stāvoklis  - Ziņojums: Elmar Brok (A8-0251/2018) 7

Ārkārtas stāvoklis Lībijā un Vidusjūrā - Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves
ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums 7

Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana - Komisijas priekšsēdētāja vietnieces /
Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums 7

ES un Ķīnas attiecību stāvoklis  - Ziņojums: Bas Belder (A8-0252/2018) 7

Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole  - Ziņojums: Mady Delvaux, Juan Fernando
López Aguilar (A8-0394/2017) 7

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās  - Ziņojums: Ignazio Corrao
(A8-0405/2017) 7

Trešdiena, 2018. gada 12. septembris 8

09:00 - 11:50 PRIORITĀRĀS DEBATES 8

Stāvoklis Savienībā - Komisijas priekšsēdētāja paziņojums 8

12:30 - 14:30 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi 8

Nominālie daudzumi, lai Savienības tirgū laistu vienreizējas destilācijas ceļā ražotu šoču  - Ziņojums:
Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018) 8

ASV un ES Sadarbības memoranda NAT-I-9406 1. grozījuma noslēgšana (gaisa satiksmes vadības sistēmu
ieviešana)  - Ieteikums: Rolandas Paksas (A8-0214/2018) 8

Gaisa transporta nolīgums starp Kanādu un ES (Horvātijas pievienošanās)  - Ieteikums: Francisco Assis
(A8-0256/2018) 8

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū  - Ziņojums: Axel Voss (A8-0245/2018) 8

Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole  - Ziņojums: Mady Delvaux, Juan Fernando
López Aguilar (A8-0394/2017) 8

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās  - Ziņojums: Ignazio Corrao
(A8-0405/2017) 9

Stāvoklis Ungārijā  - Ziņojums: Judith Sargentini (A8-0250/2018) 9

Autonomu ieroču sistēmas - Rezolūciju priekšlikumi 9

ES un ASV attiecību stāvoklis  - Ziņojums: Elmar Brok (A8-0251/2018) 9

ES un Ķīnas attiecību stāvoklis  - Ziņojums: Bas Belder (A8-0252/2018) 9

15:00 - 23:00 9

Turpmākā situācija pensiju jomā: cīņa pret privatizāciju un publiskas, universālas sociālās drošības sistēmas
stiprināšana - Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 153.a pants) 9

Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu 9

Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās
un šādu datu brīva aprite  - Ziņojums: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 9

Kopīgās debates - ES stratēģija attiecībā uz plastmasu un ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību
akti 10
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Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā  - Ziņojums: Mark Demesmaeker
(A8-0262/2018) 10

Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas -
Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (O-000063/2018 - B8-0036/2018)  (O-000064/2018 -
B8-0037/2018) 10

Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR)
apkarošanai  - Ziņojums: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 10

Vienota digitālā vārteja  - Ziņojums: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 10

Eiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma  - Ziņojums: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 10

Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris 11

08:30 - 11:45 11

Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana  - Ziņojums: Pavel Poc (A8-0268/2018) 11

Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū  - Ziņojums: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 11

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants) 11

Uganda, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arests 11

Mjanma, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lieta 11

Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta 11

11:45 - 12:15 12

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas premjerministra Zoran Zaev uzruna 12

12:15 - 14:15 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi 12

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem
(Reglamenta 135. pants) 12

Eurojust un Albānijas sadarbības nolīgums  - Ziņojums: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 12

Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās
un šādu datu brīva aprite  - Ziņojums: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 12

Vienota digitālā vārteja  - Ziņojums: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 12

To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to
trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova*)  - Ziņojums: Tanja Fajon
(A8-0261/2016) 12

2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi -
Rezolūciju priekšlikumi 12

Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana - Rezolūciju priekšlikumi 12

Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā  - Ziņojums: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 13

Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas -
Rezolūciju priekšlikumi 13

Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR)
apkarošanai  - Ziņojums: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 13

Eiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma  - Ziņojums: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 13

Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana  - Ziņojums: Pavel Poc (A8-0268/2018) 13

Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū  - Ziņojums: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 13

15:00 - 16:00 13

Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) 13

G-000006/2018 13

Uzstāšanās laiks (Reglamenta 162. pants) 15
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Termiņi 17
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17:00 - 23:00 Debates

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

14 À«««I • Eiropas Solidaritātes korpuss

Ziņojums: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz Eiropas
Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr.
1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un Lēmumu Nr.
1313/2013/ES

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Kultūras un izglītības komiteja

51 À«««I • Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis

Ziņojums: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu
(ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un
pielāgotu tās vispārīgo mērķi

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Reģionālās attīstības komiteja

(Balsojums: 04/07/2018)

35 • ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju

Ziņojums: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Ziņojums par ES kohēzijas politikas ietekmi uz Ziemeļīriju

[2017/2225(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

29 • Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi

Ziņojums: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Ziņojums par Grieķijai paredzētiem īpašajiem pasākumiem saskaņā ar Regulu 2015/1839

[2018/2038(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

99 À • 2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES
reaģēšanas pasākumi

Komisijas paziņojums

[2018/2847(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien



Šādu ziņojumu īss izklāsts:
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56 • Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā
pēc traumas vai slimības

Ziņojums: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Ziņojums par risinājumiem attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā
nodarbinātībā pēc traumas vai slimības

[2017/2277(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

47 À • Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas
aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un
politiskajā dzīvē

Ziņojums: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Ziņojums par pasākumiem, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas
aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā
dzīvē

[2018/2055(INI)]

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

33 • ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un
uzraudzības jomā

Ziņojums: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Ziņojums par ES un trešo valstu attiecībām finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un
uzraudzības jomā

[2017/2253(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

37 À • Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā

Ziņojums: Jill Evans (A8-0228/2018)

Ziņojums par valodu līdztiesību digitālajā laikmetā

[2018/2028(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja

23 À • Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži

Ziņojums: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Ziņojums par pārredzamu un atbildīgu dabas resursu pārvaldību jaunattīstības
valstīs: meži

[2018/2003(INI)]

Attīstības komiteja

46 • Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos

Ziņojums: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Ziņojums par izaugsmes un kohēzijas stimulēšanu ES pierobežas reģionos

[2018/2054(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

2 • Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
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Otrdiena, 2018. gada 11. septembris

 

 

09:00 - 11:30     

 

12:00 - 12:30     Svinīgā sēde

 

12:30 - 14:30     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
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09:00 - 11:30 Debates

12:00 - 12:30 Svinīgā sēde

12:30 - 14:30 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

15:00 - 24:00 Debates

11 • Debates ar Grieķijas premjerministru Alexis Tsipras par Eiropas nākotni

[2018/2730(RSP)]

92 • Libānas Republikas prezidenta Michel Aoun uzruna

20 «««I - Lauka apskašu atbilstība

Ziņojums: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Lēmumu
2003/17/EK groza attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz lopbarības augu sēklu
ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Brazīlijā, un attiecībā uz
Brazīlijā ražotu lopbarības augu sēklu un graudaugu sēklu līdzvērtīgumu, un attiecībā uz tādu lauka apskašu
atbilstību, ko veic attiecībā uz graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai
paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Moldovā, un attiecībā
uz Moldovā ražotu graudaugu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu līdzvērtīgumu

[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

30 « - Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem

Ziņojums: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās
vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

87 « - Īstenošanas lēmums par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām psihoaktīvajām vielām
ciklopropilfentanilam un metoksiacetilfentanilam

Ziņojums: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām
psihoaktīvajām vielām N-fenil-N-[1-(2- feniletil)piperidīn-4-il]ciklopropānkarboksamīdam
(ciklopropilfentanilam) un 2- metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]acetamīdam
(metoksiacetilfentanilam)

[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
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80 - Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai
un Polijai

Ziņojums: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes
fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai

[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]

Budžeta komiteja

81 - Budžeta grozījuma projekts Nr. 4/2018: Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta
sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai

Ziņojums: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr.
4/2018 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu
atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai

[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]

Budžeta komiteja

35 - ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju

Ziņojums: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

[2017/2225(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

29 - Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi

Ziņojums: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

[2018/2038(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

56 - Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai
slimības

Ziņojums: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

[2017/2277(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

33 - ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā

Ziņojums: Brian Hayes (A8-0263/2018)

[2017/2253(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

46 - Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos

Ziņojums: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

[2018/2054(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

14 À«««I - Eiropas Solidaritātes korpuss

Ziņojums: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Kultūras un izglītības komiteja
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51 À«««I - Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis

Ziņojums: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Reģionālās attīstības komiteja

(Balsojums: 04/07/2018)

31 À« - Euratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020"

Ziņojums: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību
programmu 2019.–2020. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis
2020”

[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

47 À - Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu
uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē

Ziņojums: Pina Picierno (A8-0265/2018)

[2018/2055(INI)]

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

37 À - Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā

Ziņojums: Jill Evans (A8-0228/2018)

[2018/2028(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja

23 À - Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži

Ziņojums: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

[2018/2003(INI)]

Attīstības komiteja

19 À • Stāvoklis Ungārijā

Ziņojums: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Ziņojums par priekšlikumu, kurā Padome tiek aicināta saskaņā ar Līguma par Eiropas
Savienību 7. panta 1. punktu konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka Ungārija varētu nopietni
pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība

[2017/2131(INL)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

88 À«««I • Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Ziņojums: Axel Voss (A8-0245/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām
digitālajā vienotajā tirgū

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Juridiskā komiteja
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86 À • Autonomu ieroču sistēmas

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības
politikas jautājumos paziņojums

[2018/2752(RSP)]

34 À • ES un ASV attiecību stāvoklis

Ziņojums: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Ziņojums par ES un ASV attiecību stāvokli

[2017/2271(INI)]

Ārlietu komiteja

98 • Ārkārtas stāvoklis Lībijā un Vidusjūrā

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības
politikas jautājumos paziņojums

[2018/2846(RSP)]

100 À • Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības
politikas jautājumos paziņojums

[2018/2849(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien

28 À • ES un Ķīnas attiecību stāvoklis

Ziņojums: Bas Belder (A8-0252/2018)

Ziņojums par ES un Ķīnas attiecību stāvokli

[2017/2274(INI)]

Ārlietu komiteja

52 À«««I • Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole

Ziņojums: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības
teritorijā ievestās naudas vai no tās izvestās naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr.
1889/2005 atcelšanu

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

53 À«««I • Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās

Ziņojums: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nelikumīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
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09:00 - 11:50 PRIORITĀRĀS DEBATES

12:30 - 14:30 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

15:00 - 23:00 Debates

43 • Stāvoklis Savienībā

Komisijas priekšsēdētāja paziņojums

[2018/2736(RSP)]

84 «««I - Nominālie daudzumi, lai Savienības tirgū laistu vienreizējas destilācijas ceļā ražotu šoču

Ziņojums: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 110/2008 groza
attiecībā uz nominālajiem daudzumiem, lai Savienības tirgū laistu vienreizējas destilācijas ceļā ar “pot still”
veida destilatoru Japānā ražotu un pudelēs pildītu šoču

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

26 ««« - ASV un ES Sadarbības memoranda NAT-I-9406 1. grozījuma noslēgšana (gaisa satiksmes vadības
sistēmu ieviešana)

Ieteikums: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības
memoranda NAT-I-9406 starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību 1. grozījumu

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

18 ««« - Gaisa transporta nolīgums starp Kanādu un ES (Horvātijas pievienošanās)

Ieteikums: Francisco Assis (A8-0256/2018)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu,
ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, lai ņemtu vērā
Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Transporta un tūrisma komiteja

88 À«««I - Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Ziņojums: Axel Voss (A8-0245/2018)

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Juridiskā komiteja

52 À«««I - Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole

Ziņojums: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
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53 À«««I - Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās

Ziņojums: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

19 À - Stāvoklis Ungārijā

Ziņojums: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

86 À - Autonomu ieroču sistēmas

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018,
B8-0361/2018, B8-0362/2018

[2018/2752(RSP)]

34 À - ES un ASV attiecību stāvoklis

Ziņojums: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Ārlietu komiteja

28 À - ES un Ķīnas attiecību stāvoklis

Ziņojums: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Ārlietu komiteja

91 • Turpmākā situācija pensiju jomā: cīņa pret privatizāciju un publiskas, universālas
sociālās drošības sistēmas stiprināšana

Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 153.a pants)

[2018/2843(RSP)]

44 • Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2019. finanšu gada vispārējā budžeta
projektu

[2018/2737(RSP)]

16 À«««I • Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs,
struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite

Ziņojums: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un
aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu
Nr. 1247/2002/EK

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja



Kopīgās debates - ES stratēģija attiecībā uz plastmasu un ķīmisko vielu, produktu un

atkritumu jomas tiesību akti

 
Kopīgo debašu beigas
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32 À • Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā

Ziņojums: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Ziņojums par Eiropas stratēģiju attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā

[2018/2035(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

70 À • Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu
saskarē konstatētās problēmas

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Padome
Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās
problēmas

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Komisija
Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās
problēmas

[2018/2589(RSP)]

24 À • Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem
izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai

Ziņojums: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Ziņojums par Eiropas "Viena veselība" rīcības plānu pret antimikrobiālajiem līdzekļiem
izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai

[2017/2254(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

55 À«««I • Vienota digitālā vārteja

Ziņojums: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vienotas digitālās
vārtejas izveidi informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu
sniegšanai un par Regulas (ES) Nr. 1024/2012 grozījumiem

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

49 À • Eiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma

Ziņojums: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Ziņojums par Eiropu kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma

[2017/2257(INI)]

Transporta un tūrisma komiteja
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08:30 - 11:45 Debates

11:45 - 12:15 Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas premjerministra Zoran Zaev uzruna

12:15 - 14:15 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

15:00 - 16:00 Plašas interpelācijas

36 À • Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana

Ziņojums: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Ziņojums par augu aizsardzības līdzekļu regulas (EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu

[2017/2128(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

22 À • Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū

Ziņojums: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Ziņojums par divējādas kvalitātes produktiem vienotajā tirgū

[2018/2008(INI)]

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

94 À • Uganda, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arests

RC B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018,
B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Mjanma, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lieta

RC B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018,
B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta

RC B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018,
B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]



11:45 - 12:15
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93 • Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas premjerministra Zoran Zaev
uzruna

9 • Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu
pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

89 « - Eurojust un Albānijas sadarbības nolīgums

Ziņojums: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu
par sadarbību starp Eurojust un Albāniju

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

16 À«««I - Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un
aģentūrās un šādu datu brīva aprite

Ziņojums: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

55 À«««I - Vienota digitālā vārteja

Ziņojums: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

101 «««I - To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām,
kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova*)

Ziņojums: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.
539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt
vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Komitejas lēmums sākt sarunas – 69.c pants

99 À - 2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018,
B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

100 À - Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0383/2018, RC B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018,
B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]



 

15:00 - 16:00
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32 À - Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā

Ziņojums: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[2018/2035(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

70 À - Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās
problēmas

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0363/2018

[2018/2589(RSP)]

24 À - Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences
(AMR) apkarošanai

Ziņojums: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

49 À - Eiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma

Ziņojums: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Transporta un tūrisma komiteja

36 À - Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana

Ziņojums: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

22 À - Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū

Ziņojums: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)



 

 
Uzstāšanās laiks (Reglamenta 162. pants) 

Termiņi
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Uzstāšanās laiks (Reglamenta 162. pants)

 
 

Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris

 

17:00 - 23:00

 

 

Otrdiena, 2018. gada 11. septembris

 

09:00 - 11:30

 

15:00 - 24:00
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Komisija (ieskaitot atbildes) :60'

Referenti (4 x 6') :24'

Atzinumu sagatavotāji (9 x 1') :9'

Referenti (Reglamenta 52. panta 2. punkts) (6 x 4') :24'

Brīvā mikrofona procedūra (11 x 5') :55'

Deputāti :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', Verts/ALE : 5', GUE/NGL : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Grieķijas premjerministrs Alexis Tsipras (ieskaitot atbildes) :30'

Komisija (ieskaitot atbildes) :10'

Deputāti :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Ungārijas premjerministrs Viktor Orbán (ieskaitot atbildes) :5'

Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve (ieskaitot
atbildes)

:40'

Komisija (ieskaitot atbildes) :20'

Referenti (7 x 6') :42'

Atzinumu sagatavotāji (14 x 1') :14'

Brīvā mikrofona procedūra (9 x 5') :45'

Deputāti :239' 30

PPE : 66' 30, S&D : 58', ECR : 23' 30, ALDE : 22', Verts/ALE : 17' 30, GUE/NGL : 17', EFDD : 14' 30, ENF :
12' 30, NI : 8'



Trešdiena, 2018. gada 12. septembris

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris

 

08:30 - 11:45

 

15:00 - 16:00
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Padome (ieskaitot atbildes) :5'

Komisijas priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes) :40'

Brīvā mikrofona procedūra :5'

Deputāti :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Referents debatēs par aktuāliem jautājumiem :4'

Padome (ieskaitot atbildes) :20'

Komisija (ieskaitot atbildes) :35'

Budžeta komitejas priekšsēdētājs :3'

Referenti (5 x 6') :30'

Budžeta ziņojuma referenti (2 x 3') :6'

Autors (komiteja) :5'

Atzinumu sagatavotāji (5 x 1') :5'

Brīvā mikrofona procedūra (5 x 5') :25'

Deputāti :239' 30

PPE : 66' 30, S&D : 58', ECR : 23' 30, ALDE : 22', Verts/ALE : 17' 30, GUE/NGL : 17', EFDD : 14' 30, ENF :
12' 30, NI : 8'

Komisija (ieskaitot atbildes) :25'

Referents (2 x 6') :12'

Atzinuma sagatavotājs (3 x 1') :3'

Brīvā mikrofona procedūra (2 x 5') :10'

Katra rezolūcijas priekšlikuma autors (Reglamenta 135. pants) :1'

Brīvā mikrofona procedūra (Reglamenta 135. pants) (3 x 2') :6'

Deputāti :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', Verts/ALE : 5', GUE/NGL : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Komisija (ieskaitot atbildes) :5'

Iesniedzējs (plaša interpelācija) :2'

Brīvā mikrofona procedūra :5'

Deputāti :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', Verts/ALE : 3', GUE/NGL : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Termiņi

 
 

Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris

 

 

Otrdiena, 2018. gada 11. septembris
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14 À • Eiropas Solidaritātes korpuss  - Ziņojums: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Grozījumi; noraidīšana Trešdiena, 5. septembris, 13:00

51 À • Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis  - Ziņojums: Ruža Tomašić
(A8-0227/2018)

- Grozījumi; noraidīšana Trešdiena, 5. septembris, 13:00

99 À • 2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi -
Komisijas paziņojums

- Rezolūciju priekšlikumi Otrdiena, 11. septembris, 12:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi Trešdiena, 12. septembris, 12:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi Trešdiena, 12. septembris, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc saraksta Trešdiena, 12. septembris, 19:00

47 À • Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu
uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē  - Ziņojums: Pina Picierno
(A8-0265/2018)

- Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi
rezolūciju priekšlikumi

Trešdiena, 5. septembris, 13:00

37 À • Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā  - Ziņojums: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi
rezolūciju priekšlikumi

Trešdiena, 5. septembris, 13:00

23 À • Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži  - Ziņojums: Heidi Hautala
(A8-0249/2018)

- Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi
rezolūciju priekšlikumi

Trešdiena, 5. septembris, 13:00

31 À • Euratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020"  - Ziņojums: Rebecca Harms
(A8-0258/2018)

- Grozījumi Trešdiena, 5. septembris, 13:00

19 À • Stāvoklis Ungārijā  - Ziņojums: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Grozījumi Trešdiena, 5. septembris, 13:00

88 À • Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū  - Ziņojums: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Grozījumi; noraidīšana Trešdiena, 5. septembris, 13:00



 

Trešdiena, 2018. gada 12. septembris
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86 À • Autonomu ieroču sistēmas - Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un
drošības politikas jautājumos paziņojums

- Rezolūciju priekšlikumi Trešdiena, 5. septembris, 13:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi Pirmdiena, 10. septembris, 19:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi Pirmdiena, 10. septembris, 20:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc saraksta Otrdiena, 11. septembris, 16:00

34 À • ES un ASV attiecību stāvoklis  - Ziņojums: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi
rezolūciju priekšlikumi

Trešdiena, 5. septembris, 13:00

- Kopīgi alternatīvi rezolūciju priekšlikumi Pirmdiena, 10. septembris, 19:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc saraksta Otrdiena, 11. septembris, 16:00

100 À • Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana - Komisijas priekšsēdētāja vietnieces /
Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums

- Rezolūciju priekšlikumi Otrdiena, 11. septembris, 12:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi Trešdiena, 12. septembris, 12:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi Trešdiena, 12. septembris, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc saraksta Trešdiena, 12. septembris, 19:00

28 À • ES un Ķīnas attiecību stāvoklis  - Ziņojums: Bas Belder (A8-0252/2018)

- Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi
rezolūciju priekšlikumi

Trešdiena, 5. septembris, 13:00

52 À • Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole  - Ziņojums: Mady Delvaux, Juan
Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

- Grozījumi; noraidīšana Trešdiena, 5. septembris, 13:00

53 À • Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās  - Ziņojums: Ignazio Corrao
(A8-0405/2017)

- Grozījumi; noraidīšana Trešdiena, 5. septembris, 13:00

16 À • Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un
aģentūrās un šādu datu brīva aprite  - Ziņojums: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- Grozījumi; noraidīšana Trešdiena, 5. septembris, 13:00

32 À • Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā  - Ziņojums: Mark Demesmaeker
(A8-0262/2018)

- Grozījumi Pirmdiena, 10. septembris, 19:00

70 À • Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas
- Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (O-000063/2018 - B8-0036/2018)  (O-000064/2018 - B8-0037/2018)

- Rezolūciju priekšlikumi Pirmdiena, 10. septembris, 19:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi Otrdiena, 11. septembris, 19:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi Otrdiena, 11. septembris, 20:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc saraksta Trešdiena, 12. septembris, 16:00

24 À • Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences
(AMR) apkarošanai  - Ziņojums: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi
rezolūciju priekšlikumi

Trešdiena, 5. septembris, 13:00
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55 À • Vienota digitālā vārteja  - Ziņojums: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- Grozījumi; noraidīšana Trešdiena, 5. septembris, 13:00

49 À • Eiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma  - Ziņojums: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- Grozījumi Trešdiena, 5. septembris, 13:00

36 À • Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana  - Ziņojums: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- Grozījumi Trešdiena, 5. septembris, 13:00

22 À • Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū  - Ziņojums: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

- Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi
rezolūciju priekšlikumi

Trešdiena, 5. septembris, 13:00

94 À • Uganda, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arests

- Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants) Pirmdiena, 10. septembris, 20:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi
(Reglamenta 135. pants)

Trešdiena, 12. septembris, 13:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants) Trešdiena, 12. septembris, 14:00

95 À • Mjanma, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lieta

- Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants) Pirmdiena, 10. septembris, 20:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi
(Reglamenta 135. pants)

Trešdiena, 12. septembris, 13:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants) Trešdiena, 12. septembris, 14:00

96 À • Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta

- Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants) Pirmdiena, 10. septembris, 20:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi
(Reglamenta 135. pants)

Trešdiena, 12. septembris, 13:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants) Trešdiena, 12. septembris, 14:00

- Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdien Piektdiena, 7. septembris, 12:00

- Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdien Pirmdiena, 10. septembris, 19:00

- Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdien Otrdiena, 11. septembris, 19:00

- Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un
tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

Trešdiena, 12. septembris, 19:00
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