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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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09:00 - 11:00     
 

Balsošana par pieprasījumu rīkot steidzamu apspriešanu (Reglamenta 154. pants)

 

11:15 - 12:00     Svinīgā sēde

 

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

11:15 - 12:00 Svinīgā sēde

12:00 - 14:00 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

15:00 - 23:00 Debates

77 « - Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko
īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu

Ziņojums: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Budžeta komiteja

 (vēl nav pieņemts)

10 À • Stratēģijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski

Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Padome
Stratēģijas "Eiropa 2020" nodarbinātības un sociālie aspekti

Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Komisija
Stratēģijas "Eiropa 2020" nodarbinātības un sociālie aspekti

[2014/2779(RSP)]

28 • Viņa Svētības Romas pāvesta Franciska uzruna

59 ««« - Protokols, kas attiecas uz dzelzceļa ritošo sastāvu

Ieteikums: Heidi Hautala (A8-0030/2014)

Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu 2007. gada 23.
februārī Luksemburgā pieņemto protokolu par dzelzceļa ritošā sastāva jautājumiem, kas pievienots
Konvencijai par starptautisko nodrošinājumu attiecībā uz pārvietojamām iekārtām

[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]

Juridiskā komiteja

62 ««« - Hāgas 2005. gada 30. jūnija Konvencija par tiesas izvēles līgumiem

Ieteikums: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu Hāgas 2005.
gada 30. jūnija Konvenciju par tiesas izvēles līgumiem

[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]

Juridiskā komiteja



 

15:00 - 23:00     
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57 - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/008  FI/STX Rauma

Ziņojums: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas
pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013.
gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu
pārvaldību (Somijas pieteikums EGF/2014/008 FI/STX Rauma)

[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]

Budžeta komiteja

56 - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2014/005 FR/GAD

Ziņojums: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas
pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013.
gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu
pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2014/005 FR/GAD)

[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]

Budžeta komiteja

67 - Tiesas atzinums par to, vai Nolīgums starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju
veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas
muitas un robežsardzes dienestam ir atbilstīgs Līgumiem

Rezolūcijas priekšlikums

B8-0265/2014

[2014/2966(RSP)]

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

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

[2014/2143(INI)]

Attīstības komiteja

10 À - Stratēģijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0252/2014

[2014/2779(RSP)]

26 • 2015. gada budžets — Samierināšanas komitejas darba rezultāti

40 • Vardarbības pret sievietēm apkarošana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Komisija
Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta normatīvo patstāvīgo ziņojumu par cīņu pret
vardarbību pret sievietēm

[2014/2916(RSP)]
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35 À • Stāvoklis Vidusjūrā un nepieciešamība pēc vispārējas ES pieejas migrācijai

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski

Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Padome
Situācija Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc holistiskas ES pieejas migrācijai

Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Komisija
Situācija Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc holistiskas ES pieejas migrācijai

[2014/2907(RSP)]

Balsošana notiks nākamajā sesijā.

61 • Ātrā izraidīšana un ierosinātā tūlītējās atpakaļnosūtīšanas legalizācija Spānijā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa”
Komisija
Ātrā izraidīšana un ierosinātā tūlītējās atpakaļnosūtīšanas legalizācija Spānijā

[2014/2959(RSP)]

30 • ES stratēģiskais satvars attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014.
līdz 2020. gadam

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Komisija
ES stratēģiskais satvars par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam

[2014/2861(RSP)]

29 • Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātībā īstenošana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Komisija
Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātībā īstenošana

[2014/2862(RSP)]

74 • Banku spriedzes testu izvērtēšana

Komisijas paziņojums

[2014/2977(RSP)]



Kopīgās debates - Eiropas Centrālā banka

 
Kopīgo debašu beigas
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19 À« • Eiropas Centrālās bankas pilnvaras piemērot sankcijas

Ziņojums: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Ziņojums par projektu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2532/98 par
Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

18 « • Statistikas informācijas vākšana, ko veic Eiropas Centrālā banka

Ziņojums: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Ziņojums par projektu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2533/98 par
statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja
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