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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



Trešdiena, 2018. gada 30. maijs

 

 

09:00 - 11:30     

 

12:00 - 12:30     Svinīgā sēde

 

12:30 - 14:30     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
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09:00 - 11:30 Debates

12:00 - 12:30 Svinīgā sēde

12:30 - 14:30 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

15:00 - 23:00 Debates

65 • Debates ar Luksemburgas premjerministru Xavier Bettel par Eiropas nākotni

[2018/2622(RSP)]

54 • Kolumbijas Republikas prezidenta Juan Manuel Santos Calderón uzruna

51 - ES Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei

Ziņojums: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes
fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei

[COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)]

Budžeta komiteja

50 - Budžeta grozījuma Nr. 1/2018 projekts, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda
izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei

Ziņojums: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr.
1/2018 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu
atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei

[08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)]

Budžeta komiteja

91 À«««II - Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES
dalībvalstis

Ieteikums otrajam lasījumam: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

55 À - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (pieteikums EGF/2018/000 TA 2018 –
tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

Ziņojums: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas
pielāgošanās fonda izmantošanu (pieteikums EGF/2018/000 TA 2018 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas
iniciatīvas)

[COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)]

Budžeta komiteja
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67 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza GA21
(MON-ØØØ21-9) (D056125)

B8-0232/2018

[2018/2698(RSP)]

68 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 1507 × 59122
× MON 810 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem
transformācijas notikumiem 1507, 59122, MON 810 un NK603 (D056123)

B8-0233/2018

[2018/2699(RSP)]

73 À - Zivsaimniecības produktu atbilstība ES tirgus piekļuves kritērijiem

Ziņojums: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

[2017/2129(INI)]

Zivsaimniecības komiteja

69 À - Pārtikas un lauksaimniecības nākotne

Ziņojums: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

[2018/2037(INI)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

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

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

[2016/2018(INI)]

Juridiskā komiteja

Konstitucionālo jautājumu komiteja

85 À - Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018

[2018/2714(RSP)]

11 À - Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei
ārlietās un drošības politikas jautājumos par Lībiju

Ziņojums: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

[2018/2017(INI)]

Ārlietu komiteja

Reglamenta 113. pants

22 À - Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību

Ziņojums: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

[2017/2256(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

53 À - Noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālie standarti

Ziņojums: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

[2016/2328(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja



 

15:00 - 23:00     
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45 À - Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu

Ziņojums: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

[2017/2070(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

66 • ES vērtības un korupcijas un noziedzības izplatīšanās „zelta vīzu” dēļ

Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 153.a pants)

[2018/2676(RSP)]

77 À«««I • Savienības civilās aizsardzības mehānisms

Ziņojums: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza
Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

30 • Manipulācijas ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma
pārskatīšana

Ziņojums: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par manipulācijām ar mehānisko transportlīdzekļu
odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana

[2017/2064(INL)]

Transporta un tūrisma komiteja

61 • Regulas “Brisele IIa” I nodaļas piemērošanas jomas paplašināšana, tajā iekļaujot
reģistrētas partnerattiecības (pārstrādāta redakcija)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (O-000027/2018 - B8-0023/2018)
Juridiskā komiteja
Komisija
Regulas "Brisele IIa" I nodaļas darbības jomas attiecināšana uz reģistrētām partnerattiecībām
(pārstrādāšana)

[2018/2551(RSP)]

64 • Uzņēmumu pārvietošanas ietekme uz strādniekiem un reģioniem

Komisijas paziņojums

[2018/2674(RSP)]

87 • IPA līdzekļu izmantošana Turcijā

Komisijas paziņojums

[2018/2716(RSP)]
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37 À • Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un
sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā

Ziņojums: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Ziņojums par kopīgā dienestu darba dokumenta “Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu
iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo
attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā” (SWD(2015)0182) īstenošanu

[2017/2012(INI)]

Attīstības komiteja

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

17 À • ES jaunatnes stratēģijas īstenošana

Ziņojums: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Ziņojums par ES jaunatnes stratēģijas īstenošanu

[2017/2259(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja

25 À • Ekodizaina direktīvas īstenošana

Ziņojums: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Ziņojums par Ekodizaina direktīvas (2009/125/EK) īstenošanu

[2017/2087(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
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