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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



Otrdiena, 2016. gada 5. jūlijs

 

 

08:30 - 12:50     

 

PRIORITĀRĀS DEBATES

 

13:00 - 14:30     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
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08:30 - 12:50 Debates

13:00 - 14:30 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

15:00 - 23:00 Debates

52 • Pārskats par Nīderlandes prezidentūras paveikto

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2016/2709(RSP)]

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

50 • Eiropadomes 2016. gada 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumi

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - ES un Peru nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

Ieteikums: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp
Eiropas Savienību un Peru Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

[2015/0199(NLE)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

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

Ziņojums: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[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)

[2015/2321(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

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

Ziņojums: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

68 À - Jauna progresīva un inovatīva turpmākā stratēģija tirdzniecības un ieguldījumu jomā

Ziņojums: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
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23 À - Cilvēku tirdzniecības apkarošana ES ārējās attiecībās

Ziņojums: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Ārlietu komiteja

26 À • Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta
ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes

Ziņojums: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Ziņojums par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām —
Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes

[2015/2353(INI)]

Budžeta komiteja

56 À • Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2)

Ziņojums: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Ziņojums par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem
pasākumiem

[2016/2038(INI)]

Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu
jautājumos (TAXE 2)

21 À«««I • Eiropas robežu un krasta apsardze

Ziņojums: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas robežu un
krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2007/2004, Regulu (EK) Nr. 863/2007 un
Lēmumu 2005/267/EK

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

55 À«««II • Vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošība visā Savienībā

Ieteikums otrajam lasījumam: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Ieteikuma projekts otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta
līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

47 À • Struktūrfondu un pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" sinerģija

Komisijas paziņojums

[2016/2695(RSP)]
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20 À«««I • Eiropas Jūras drošības aģentūra

Ziņojums: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza
Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

22 À«««I • Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Ziņojums: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza
Padomes Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības
kontroles aģentūru

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Zivsaimniecības komiteja

62 «««I • OLAF Uzraudzības komitejas sekretariāts

Ziņojums: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu
(ES, Euratom) Nr. 883/2013 attiecībā uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF)
Uzraudzības komitejas sekretariātu

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Budžeta kontroles komiteja
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