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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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1 1Otrdiena, 2015. gada 13. janvāris

546.150/OJ 546.150/OJ

09:00 - 12:20 Debates

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

15:00 - 23:00 Debates

63 • Aušvicas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas 70. gadadiena

Priekšsēdētāja paziņojums

[2014/3015(RSP)]

17 • Pārskats par Itālijas prezidentūras paveikto

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2014/2855(RSP)]

20 À«««II • Dalībvalstu iespēja ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā

Ieteikums otrajam lasījumam: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas
Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko Direktīvu 2001/18/EK groza attiecībā uz iespēju,
ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu organismu (ĢMO)
audzēšanu savā teritorijā

[2010/0208(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

10 ««« - ES un Santomes un Prinsipi partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un
finansiālais ieguldījums

Ieteikums: João Ferreira (A8-0061/2014)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas
un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas
Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku

[2014/0115(NLE)]

Zivsaimniecības komiteja

11 ««« - ES un Seišelu nolīgums par zvejas kuģu piekļuvi Majotas ūdeņiem

Ieteikums: Alain Cadec (A8-0055/2014)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas
Savienības un Seišelu Republikas Nolīgumu par to zvejas kuģu piekļuvi Eiropas Savienības jurisdikcijā
esošajiem Majotas ūdeņiem un jūras bioloģiskajiem resursiem, kuri peld ar Seišelu karogu

[2014/0079(NLE)]

Zivsaimniecības komiteja
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26 ««« - Protokola noslēgšana Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp EK un Tunisiju, lai
ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES

Ieteikums: Elmar Brok (A8-0049/2014)

Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu
protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu
un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas
Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

[2009/0174(NLE)]

Ārlietu komiteja

81 • Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju saskaņā ar Reglamenta
137. pantu par INI ziņojumu "2011. gada Baltās grāmatas par transportu īstenošana — novērtējums
un virzība uz ilgtspējīgu mobilitāti"

Reglamenta 137. pants

20 À«««II - Dalībvalstu iespēja ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā

Ieteikums otrajam lasījumam: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

[2010/0208(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

12 À«««I - Noteikumi attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma
apgabalā

Ziņojums: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un
Padomes 2011. gada 13. decembra Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz
zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā

[2014/0213(COD)]

Zivsaimniecības komiteja

18 • Eiropadomes 2014. gada 18. decembra sanāksmes secinājumi

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi

[2014/2854(RSP)]

67 À • Stāvoklis Lībijā

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

[2014/3018(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien

74 • Nesenie cilvēku kontrabandas gadījumi Vidusjūras reģionā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2015/2507(RSP)]

76 • Sievietes uzņēmumu valdēs

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2015/2509(RSP)]
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77 • Eiropas pasākumi cīņai pret organizēto noziedzību un korupciju

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2015/2510(RSP)]

78 • Advokātu uzraudzība Eiropas Savienībā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2015/2511(RSP)]
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