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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 - 11:50 Debates

12:00 - 12:30 Saharova balvas piešķiršana

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

15:00 - 23:00 Debates

76 • Komisijas izstrādātā nodarbinātības, izaugsmes un ieguldījumu tiesību aktu pakete

Komisijas priekšsēdētāja paziņojums

[2014/2975(RSP)]

Klātesot Padomei un EIB prezidentam
Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

11 À • ANO 2014. gada Klimata pārmaiņu konference (COP-20) Limā, Peru (2014. gada 1.-
12. decembrī)

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2014/2777(RSP)]

49 • Saharova balva — 2014. gads

2014. gada Saharova balvas piešķiršana ārstam Denis Mukwege, paužot atzinību viņa
nerimtīgajām pūlēm atjaunot fizisko un garīgo veselību tūkstošiem sieviešu un meiteņu,
kas cietušas no Kongo Demokrātiskās Republikas nemiernieku bruņoto spēku īstenotās
seksuālās vardarbības

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

Ziņojums: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

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

Ekonomikas un monetārā komiteja

19 À« - Eiropas Centrālās bankas pilnvaras piemērot sankcijas

Ziņojums: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

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

Ekonomikas un monetārā komiteja

11 À - ANO 2014. gada Klimata pārmaiņu konference (COP-20) Limā, Peru (2014. gada 1.-12. decembrī)

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]
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64 À • Palestīnas valsts statusa atzīšana

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

[2014/2964(RSP)]

Balsošana notiks nākamajā sesijā.

44 À • ANO Konvencijas par bērna tiesībām 25. gadskārta

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

[2014/2919(RSP)]

72 • G20 valstu sanāksmes rezultāti

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2014/2968(RSP)]

73 À • Digitālais vienotais tirgus

Komisijas paziņojums

[2014/2973(RSP)]

75 À • ES tērauda rūpniecības stāvoklis — darba ņēmēju un nozaru aizsardzība

Komisijas paziņojums

[2014/2976(RSP)]

Balsošana notiks nākamajā sesijā.
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