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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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17:00 - 23:00 Debates

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

40 • Komisijas lēmums par trešo mobilitātes paketi

Komisijas paziņojums

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos
krājumus izmanto

Ziņojums: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido
daudzgadu plānu bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus
izmanto, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 676/2007 un Padomes Regulu (EK)
Nr. 1342/2008

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Zivsaimniecības komiteja

(Debates: 13/09/2017, balsojums: 14/09/2017)

27 • Vērtību ķēdes optimizācija ES zivsaimniecības nozarē

Ziņojums: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Ziņojums par vērtību ķēdes optimizāciju ES zivsaimniecības nozarē

[2017/2119(INI)]

Zivsaimniecības komiteja

73 À • Zivsaimniecības produktu atbilstība ES tirgus piekļuves kritērijiem

Ziņojums: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Ziņojums par kontroles pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu zivsaimniecības
produktu atbilstību ES tirgus piekļuves kritērijiem

[2017/2129(INI)]

Zivsaimniecības komiteja

Balsošana notiks trešdien

69 À • Pārtikas un lauksaimniecības nākotne

Ziņojums: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Ziņojums par pārtikas un lauksaimniecības nākotni

[2018/2037(INI)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Balsošana notiks trešdien



 

Šādu ziņojumu īss izklāsts:
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14 • Gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc
2013. gada reformas

Ziņojums: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Ziņojums par gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošanu ES
pēc 2013. gada reformas

[2017/2088(INI)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

89 À • Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada

Komisijas paziņojums

[2018/2718(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien

20 À • Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un
īstenošana

Ziņojums: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Ziņojums par iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretāciju un
īstenošanu

[2016/2018(INI)]

Juridiskā komiteja

Konstitucionālo jautājumu komiteja

Balsošana notiks trešdien

12 À • Ilgtspējīgas finanses

Ziņojums: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Ziņojums par ilgtspējīgām finansēm

[2018/2007(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

10 À • ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā

Ziņojums: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Ziņojums par ES 2017. gada rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā

[2018/2009(INI)]

Juridiskā komiteja

2 • Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
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