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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

39 À • Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku
noslēgtu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Lūgumrakstu komiteja
Komisija
Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilitāti nodarbinātībā un līgumu uz noteiktu laiku ļaunprātīgu
izmantošanu

[2018/2600(RSP)]

88 À • Ieslodzīto ar ES un Irānas dubultpilsonību stāvoklis Irānā

RC B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018,
B8-0258/2018

[2018/2717(RSP)]

83 À • Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā

RC B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018,
B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

[2018/2712(RSP)]

84 À • Sudāna, it īpaši Noura Hussein Hammad stāvoklis

RC B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018,
B8-0270/2018, B8-0271/2018

[2018/2713(RSP)]

9 • Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu
pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

99 - Eiropas Prokuratūras atlases komitejas locekļa iecelšana

B8-0237/2018

[2018/2071(INS)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
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30 - Manipulācijas ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana

Ziņojums: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

[2017/2064(INL)]

Transporta un tūrisma komiteja

77 À«««I - Savienības civilās aizsardzības mehānisms

Ziņojums: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

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

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

89 À - Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018

[2018/2718(RSP)]

82 À - Stāvoklis Nikaragvā

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018,
B8-0252/2018, B8-0253/2018

[2018/2711(RSP)]

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)

[2017/2012(INI)]

Attīstības komiteja

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

17 À - ES jaunatnes stratēģijas īstenošana

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

[2017/2259(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja

25 À - Ekodizaina direktīvas īstenošana

Ziņojums: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

[2017/2087(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

39 À - Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu
ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0238/2018

[2018/2600(RSP)]



15:00 - 16:00
 

Plaša interpelācija (Reglamenta 130.b pants)
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96 • O-000032/2018

B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]

97 • O-000042/2018

B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
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