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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

77 À«««I • Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas
paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu
reģistri

Ziņojums: Werner Langen (A8-0181/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES)
Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas
apturēšanu, pārskatu iesniegšanas prasībām, risku mazināšanas paņēmieniem attiecībā uz
ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis neviens centrālais
darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrēšanu un uzraudzību un darījumu reģistru
pienākumiem

[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

30 À«««I • Kopīgi noteikumi civilās aviācijas jomā un Eiropas Savienības Aviācijas drošības
aģentūra

Ziņojums: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem
noteikumiem civilās aviācijas jomā, par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras
izveidi un par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 atcelšanu

[COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

42 À«««I • Jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisijas un degvielas patēriņš

Ziņojums: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunu lielas
noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringu un ziņošanu

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

11 À • Izglītības modernizēšana Eiropas Savienībā

Ziņojums: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Ziņojums par izglītības modernizēšanu Eiropas Savienībā

[2017/2224(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja
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33 À • Virzība uz ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropas akvakultūras nozari

Ziņojums: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

Ziņojums par virzību uz ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropas akvakultūras nozari:
pašreizējais stāvoklis un turpmāk risināmie jautājumi

[2017/2118(INI)]

Zivsaimniecības komiteja

67 • Atpūtas zvejas stāvoklis Eiropas Savienībā

Ziņojums: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

Ziņojums par atpūtas zvejas stāvokli Eiropas Savienībā

[2017/2120(INI)]

Zivsaimniecības komiteja

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