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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

29 «««I • Autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas emisiju robežvērtības

Ziņojums: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām attiecībā
uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un
tipa apstiprināšanu

[2014/0268(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

34 À • Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū

Ziņojums: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Ziņojums par bēgļiem — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū

[2015/2321(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

78 • Garantija jauniešiem un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Thomas Händel (O-000094/2016 - B8-0709/2016)
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Komisija
Garantija jauniešiem un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva

[2016/2793(RSP)]

77 À«««I • Energoefektivitātes marķējums

Ziņojums: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido
energoefektivitātes marķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Balsošana notiks trešdien

25 À • Sociālie un vides standarti, cilvēktiesības un uzņēmumu sociālā atbildība

Ziņojums: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Ziņojums par Parlamenta 2010. gada ieteikumu par sociāliem un vides standartiem,
cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību īstenošanu

[2015/2038(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
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68 À • Jauna progresīva un inovatīva turpmākā stratēģija tirdzniecības un
ieguldījumu jomā

Ziņojums: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Ziņojums par jaunu progresīvu un inovatīvu turpmāko stratēģiju tirdzniecības un
ieguldījumu jomā

[2015/2105(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

23 À • Cilvēku tirdzniecības apkarošana ES ārējās attiecībās

Ziņojums: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Ziņojums par cilvēku tirdzniecības apkarošanu ES ārējās attiecībās

[2015/2340(INI)]

Ārlietu komiteja

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