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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 - 11:20 Debates

11:30 - 13:30 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

47 • Debates ar Beļģijas premjerministru Charles Michel par Eiropas nākotni

[2018/2621(RSP)]

7 ««« - Protokols ES un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās)

Ieteikums: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu
Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm,
no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas
pievienošanos Eiropas Savienībai

[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]

Ārlietu komiteja

8 ««« - ES un Korejas pamatnolīgums (Horvātijas pievienošanās)

Ieteikums: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu
protokolu Pamatnolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas
Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]

Ārlietu komiteja

20 « - Kontroles pasākumu piemērošana jaunajai psihoaktīvajai vielai ADB-CHMINACA

Ieteikums: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai
psihoaktīvajai vielai N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutān-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-
karboksamīdam (ADB-CHMINACA)

[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

17 « - Kontroles pasākumu piemērošana jaunajai psihoaktīvajai vielai CUMYL-4CN-BINACA

Ziņojums: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai
psihoaktīvajai vielai 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropān-2-il)-1H-indazol-3-karboksamīdam (CUMYL-4CN-
BINACA)

[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
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38 - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2017/010
BE/Caterpillar

Ziņojums: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas
pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar Beļģijas pieteikumu EGF/2017/010 BE/Caterpillar

[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]

Budžeta komiteja

24 - 2016. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību: cīņa pret krāpšanu

Ziņojums: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

[2017/2216(INI)]

Budžeta kontroles komiteja

49 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta cukurbiete H7-1

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0220/2018

[2018/2651(RSP)]

34 - Eiropas Prokuratūras atlases komitejas locekļa iecelšana

B8-0219/2018

[2018/2032(INS)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

39 À - 2016. gada ziņojums par EIB finansiālās darbības kontroli

Ziņojums: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Budžeta kontroles komiteja

50 À - Venecuēlas prezidenta vēlēšanas

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0225/2018

[2018/2695(RSP)]

10 À - Kohēzijas politika un tematiskais mērķis "veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus tīkla
pamatinfrastruktūrā"

Ziņojums: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

[2017/2285(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

42 À - Bērnu migrantu aizsardzība

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0218/2018

[2018/2666(RSP)]

28 À - Vispārējs aizliegums izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0217/2018

[2017/2922(RSP)]
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5 À - ES aitu un kazu nozares pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas

Ziņojums: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

[2017/2117(INI)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

40 À - Plašsaziņas līdzekļu plurālisms un brīvība Eiropas Savienībā

Ziņojums: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

[2017/2209(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
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