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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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20 À • Nepietiekams uzturs bērniem jaunattīstības valstīs

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Linda McAvan (O-000083/2014 - B8-0041/2014)
Attīstības komiteja
Komisija
Nepilnvērtīgs uzturs bērniem jaunattīstības valstīs

[2014/2853(RSP)]

69 À • Pakistānas tiesību akti par zaimošanu

RC B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014,
B8-0298/2014, B8-0302/2014

[2014/2969(RSP)]

70 À • Serbija — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta

RC B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014,
B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014

[2014/2970(RSP)]

71 À • Irāka — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās

RC B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014,
B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014

[2014/2971(RSP)]

68 - Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai

B8-0249/2014

[2014/2197(INS)]

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

78 À - Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. …/... par maksājumu provizorisko sistēmu, kas paredzēta
iemaksām, kuras vajadzīgas, lai segtu Vienotās noregulējuma valdes administratīvos izdevumus
provizoriskajā periodā

B8-0246/2014

[2014/2882(DEA)]
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58 À - 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014,
B8-0283/2014, B8-0284/2014

[2014/2946(RSP)]

66 À - Komisijas izstrādātās pamatnostādnes attiecībā uz ietekmes novērtējumu

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014,
B8-0316/2014

[2014/2967(RSP)]

44 À - ANO Konvencijas par bērna tiesībām 25. gadskārta

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0285/2014

[2014/2919(RSP)]

73 À - Digitālais vienotais tirgus

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014

[2014/2973(RSP)]

20 À - Nepietiekams uzturs bērniem jaunattīstības valstīs

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0253/2014

[2014/2853(RSP)]
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