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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
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17:00 - 23:00 Debates

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

68 • Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai

[2014/2197(INS)]

Viena iesniedzēja uzstāšanās, pēc kuras seko Komisijas un politisko grupu pārstāvju
uzstāšanās.
Balsošana notiks ceturtdien.

36 À • ES un globālais regulējums attīstības jomā pēc 2015. gada

Ziņojums: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

Ziņojums par ES un globālo regulējumu attīstības jomā pēc 2015. gada

[2014/2143(INI)]

Attīstības komiteja

58 À • 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Iskra Mihaylova (O-000082/2014 - B8-0042/2014)
Reģionālās attīstības komiteja
Komisija
2014.-2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums

[2014/2946(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien.

46 • Divējāda lietojuma preču eksporta kontrole

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Bernd Lange (O-000081/2014 - B8-0040/2014)
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Komisija
Divējāda lietojuma preču eksporta kontrole

[2014/2869(RSP)]

66 À • Komisijas izstrādātās pamatnostādnes attiecībā uz ietekmes novērtējumu

Komisijas paziņojums

[2014/2967(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien.

2 • Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
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