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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

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

15:00 - 16:00 Plašas interpelācijas

174 À • Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošana

Ziņojums: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Ziņojums par Direktīvas 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošanu

[2016/2329(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

158 À • Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Kultūras un izglītības komiteja
Komisija
Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi

[2018/2571(RSP)]

205 À • Baltkrievija

RC B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018,
B8-0204/2018

[2018/2661(RSP)]

206 À • Filipīnas

RC B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018,
B8-0206/2018, B8-0208/2018

[2018/2662(RSP)]

207 À • Stāvoklis Gazas joslā

RC B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018,
B8-0211/2018, B8-0212/2018

[2018/2663(RSP)]
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9 • Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu
pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

201 « - Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas
pienākumu

Ziņojums: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas
pienākumu groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

[COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

41 À«««I - Finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai
nepieļaušana

Ziņojums: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

15 À«««I - Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu,
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība

Ziņojums: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

(Debates: 04/04/2017, balsojums: 04/04/2017)

14 À«««I - Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana

Ziņojums: Martin Häusling (A8-0311/2015)

[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

202 À« - Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes

Ziņojums: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

[COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

183 À - Ieņēmumu un izdevumu tāme 2019. finanšu gadam, I iedaļa — Eiropas Parlaments

Ziņojums: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2019. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

[2018/2001(BUD)]

Budžeta komiteja

217 «««I - Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko
groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā

Ziņojums: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku,
ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā

[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Komitejas lēmums sākt sarunas – 69.c pants
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190 À - Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Ján Kuciak un Martina Kušnírová lieta

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0186/2018

[2018/2628(RSP)]

(Debates: 14/03/2018)

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

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0189/2018

[2018/2619(RSP)]

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

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0194/2018, B8-0196/2018

[2018/2670(RSP)]

178 À - Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana

Ziņojums: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Konstitucionālo jautājumu komiteja

73 À - Gada ziņojums par ES konkurences politiku

Ziņojums: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

[2017/2191(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

156 À - Vilcināšanās vakcinēties un vakcinēšanās līmeņa pazemināšanās Eiropā

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0188/2018, B8-0195/2018

[2017/2951(RSP)]

174 À - Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošana

Ziņojums: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

[2016/2329(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

158 À - Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0190/2018

[2018/2571(RSP)]
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216 • O-000022/2018

B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
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