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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 - 11:50     

 

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem

(Reglamenta 135. pants)

 

12:00 - 14:00     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

15:00 - 17:00 Debates

37 À • ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana

Ziņojums: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Ziņojums par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošanu,
īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD komitejas noslēguma apsvērumiem

[2015/2258(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

89 À • Personu ar albīnismu stāvoklis Āfrikā, it īpaši Malāvijā

RC B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016,
B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Bahreina

RC B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016,
B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Mjanma, it īpaši rohingu stāvoklis

RC B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016,
B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

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

65 À - ANO Ģenerālās asamblejas 71. sesija

Ziņojums: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Ārlietu komiteja

37 À - ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana

Ziņojums: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja



 

15:00 - 17:00     
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82 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļautās veselīguma norādes uz pārtikas
produktiem

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • ES iekšējā tirgū pastāvošie ar tarifiem nesaistītie šķēršļi pārtikas eksportētājiem

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Komisija
Ar tarifiem nesaistītu šķēršļu pastāvēšana pārtikas eksportētājiem ES iekšējā tirgū

[2016/2681(RSP)]

76 • Personas datu nodošana Ķīnai

Komisijas paziņojums

[2016/2762(RSP)]

94 • Minimālās algas likuma piemērošana transporta nozarē

Komisijas paziņojums

[2016/2815(RSP)]
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