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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 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
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09:00 - 12:20 Debates

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

15:00 - 23:00 Debates

51 • Slovākijas prezidentūras darba programma

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2016/2710(RSP)]

71 À • Komisijas 2017. gada darba programmas gatavošana

Komisijas paziņojums

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Azerbaidžānas līdzdalība Savienības programmās

Ieteikums: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Protokola noslēgšanu Partnerības un sadarbības nolīgumam
starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses,
par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vispārējiem principiem
Azerbaidžānas Republikas līdzdalībai Savienības programmās

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Ārlietu komiteja

58 - Budžeta grozījuma Nr. 2/2016 projekts — 2015. finanšu gada pārpalikums

Ziņojums: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr.
2/2016 projektu — 2015. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Budžeta komiteja

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

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

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

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

77 À«««I - Energoefektivitātes marķējums

Ziņojums: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

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

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

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

Ziņojums: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

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

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
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20 À«««I - Eiropas Jūras drošības aģentūra

Ziņojums: Michael Cramer (A8-0215/2016)

[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)

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

Zivsaimniecības komiteja

62 «««I - OLAF Uzraudzības komitejas sekretariāts

Ziņojums: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

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

Budžeta kontroles 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)

[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)

[2016/2038(INI)]

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

47 À - Struktūrfondu un pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" sinerģija

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016,
B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Komisijas 2017. gada darba programmas gatavošana

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016,
B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Japānas lēmums 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Debates: 08/06/2016)

81 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu — ES garantijas piešķiršana
Eiropas Investīciju bankai attiecībā uz zaudējumiem no ieguldījumu projektiem Baltkrievijā

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]
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92 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu —  minimuma prasības noteikšana
pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • Globāla Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģija

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

[2016/2813(RSP)]

97 • Jaunas ar Tuvo Austrumu miera procesu saistītas iniciatīvas

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

[2016/2818(RSP)]

85 • Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu

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

[2016/2803(RSP)]

80 • Ikgadējais ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2015. gadā

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

[2016/2796(RSP)]

65 À • ANO Ģenerālās asamblejas 71. sesija

Ziņojums: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Ziņojums ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par Apvienoto Nāciju
Organizācijas Ģenerālās asamblejas 71. sesiju

[2016/2020(INI)]

Ārlietu komiteja

88 • Trauksmes cēlēju aizsardzība

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2016/2806(RSP)]

86 • Bāzeles komitejas veiktā standartizētās pieejas attiecībā uz kredītrisku pārskatīšana

Komisijas paziņojums

[2016/2804(RSP)]

82 À • Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļautās veselīguma
norādes uz pārtikas produktiem

[2016/2708(RPS)]


	Trešdiena, 2016. gada 6. jūlijs
	09:00 - 12:20     
	12:30 - 14:30     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
	15:00 - 23:00     


