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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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13:00 - 14:30     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
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09:00 - 10:00 Debates

10:00 - 12:30 Debates

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

15:00 - 23:00 Debates

185 À • Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības
organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas
Savienībā

Komisijas paziņojums

[2018/2619(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien

195 • Debates ar Francijas Republikas prezidentu Emmanuel Macron par Eiropas nākotni

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - ES un Libānas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Libānas dalība partnerībā
pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

Ieteikums: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko
sadarbību starp Eiropas Savienību un Libānas Republiku, kurā paredzēti noteikumi Libānas Republikas
dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

[2017/0199(NLE)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

62 ««« - ES un Maurīcijas Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un finansiālais
ieguldījums

Ieteikums: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un
finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas
Savienību un Maurīcijas Republiku

[2017/0223(NLE)]

Zivsaimniecības komiteja

157 ««« - ES un Norvēģijas nolīgums par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm

Ieteikums: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp
Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm

[2017/0259(NLE)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
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177 - Eiropas stratēģija proteīnaugu popularizēšanai

Ziņojums: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

[2017/2116(INI)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

149 À«««I - Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu
emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz
2030. gadam

Ziņojums: Norbert Lins (A8-0262/2017)

[2016/0230(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

(Debates: 11/09/2017, balsojums: 13/09/2017)

148 À«««I - Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā
paredzētās saistības

Ziņojums: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

[2016/0231(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

(Debates: 13/06/2017, balsojums: 14/06/2017)

181 À«««I - Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statuss un finansēšana

Ziņojums: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un
Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un
Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu

[2017/0219(COD)]

Konstitucionālo jautājumu komiteja

34 À«««I - Ēku energoefektivitāte

Ziņojums: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES
par ēku energoefektivitāti

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

45 À - Septītās vides rīcības programmas īstenošana

Ziņojums: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

[2017/2030(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

187 À - Dzimumu līdztiesība plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā

Ziņojums: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

[2017/2210(INI)]

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

167 À - Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]
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35 À - Attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda
īstenošana

Ziņojums: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

[2017/2258(INI)]

Attīstības komiteja

176 À - Jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošana

Ziņojums: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Attīstības komiteja

159 À - Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā

Ziņojums: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

193 À • Progress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un
likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem

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

[2018/2642(RSP)]

214 • Stāvoklis Sīrijā

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

[2018/2673(RSP)]

210 À • Stāvoklis Krievijā

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

[2018/2669(RSP)]

Balsošana notiks nākamajā sesijā

194 • Miera izredzes Korejas pussalā, ņemot vērā neseno notikumu attīstību

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

[2018/2643(RSP)]

211 À • Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto
Grieķijas karavīru gadījumā

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

[2018/2670(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien
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38 À • ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā
un turpmākā struktūra pēc 2020. gada

Ziņojums: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Ziņojums par ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošanu: vidusposma novērtēšanu
2017. gadā un turpmāko struktūru pēc 2020. gada

[2017/2280(INI)]

Ārlietu komiteja

19 ««« • ES un Austrālijas Pamatnolīgums

Ieteikums: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu
Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un
Austrāliju, no otras puses

[2016/0367(NLE)]

Ārlietu komiteja

21 • ES un Austrālijas Pamatnolīgums (rezolūcija)

Ziņojums: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam
par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās
dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses

[2017/2227(INI)]

Ārlietu komiteja

89 À • 2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti

Ziņojums: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Ziņojums par 2015. un 2016. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti

[2017/2010(INI)]

Juridiskā komiteja
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