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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 13. jūnijs

 

 

09:00 - 10:00     

 

10:00 - 12:30     

 

12:30 - 14:30     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
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09:00 - 10:00 Debates

10:00 - 12:30 Debates

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

15:00 - 23:00 Debates

94 • Stāvoklis pirmajā gadadienā pēc Stambulas konvencijas parakstīšanas

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2018/2753(RSP)]

84 • Debates ar Nīderlandes premjerministru Mark Rutte par Eiropas nākotni

[2018/2728(RSP)]

86 ««« - Eiropas Parlamenta sastāvs

Ieteikums: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

Ieteikums par projektu Eiropadomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu

[00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)]

Konstitucionālo jautājumu komiteja

68 «««I - Maksātnespējas procedūras: regulas pielikumu atjaunināšana

Ziņojums: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko aizstāj Regulas (ES) 2015/848 par
maksātnespējas procedūrām A pielikumu

[COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)]

Juridiskā komiteja

59 ««« - ES un Islandes nolīgums par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar ārējām
robežām un vīzām

Ieteikums: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu
starp Eiropas Savienību un Islandi par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar
finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda

[09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

58 ««« - ES un Šveices nolīgums par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar ārējām
robežām un vīzām

Ieteikums: Claude Moraes (A8-0195/2018)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību
un Šveices Konfederāciju par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla
atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda

[06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja



 

15:00 - 23:00     
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91 « - Atlikušo Šengenas acquis noteikumu īstenošana saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijā
un Rumānijā

Ziņojums: Monica Macovei (A8-0192/2018)

Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par atlikušo Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar
Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā

[15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

57 - Kohēzijas politika un aprites ekonomika

Ziņojums: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

[2017/2211(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

61 À«««I - Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai

Ziņojums: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

[COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

18 À - Sarunas par ES un Čīles asociācijas nolīguma modernizāciju

Ziņojums: Charles Tannock (A8-0158/2018)

[2018/2018(INI)]

Ārlietu komiteja

Reglamenta 108. pants

20 À - ES un NATO attiecības

Ziņojums: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

[2017/2276(INI)]

Ārlietu komiteja

19 À - Kiberaizsardzība

Ziņojums: Urmas Paet (A8-0189/2018)

[2018/2004(INI)]

Ārlietu komiteja

99 • Tiesu iestāžu neatkarība Polijā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2018/2761(RSP)]

Pēc tam viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

101 • Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūrā un solidaritāte Eiropas Savienībā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2018/2768(RSP)]
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36 À«««I • Samērības novērtējums pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas

Ziņojums: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par samērības
novērtējumu pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas

[COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)]

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

50 À • Sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski

Linda McAvan (O-000043/2018 - B8-0025/2018)
Attīstības komiteja
Padome
Sarunas par jauno partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā
okeāna valstu grupas valstīm

Linda McAvan (O-000044/2018 - B8-0026/2018)
Attīstības komiteja
Komisija
Sarunas par jauno partnerības nolīgumu ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas
valstīm

[2018/2634(RSP)]

82 • ES programmas attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām īstenošana un
turpmākie pasākumi

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2018/2743(RSP)]

63 • Valodu apguves uzlabošana un valodu prasmju savstarpēja atzīšana ES

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski

Cecilia Wikström (O-000055/2018 - B8-0029/2018)
Lūgumrakstu komiteja
Padome
Valodu apguves uzlabošana un valodu prasmju savstarpēja atzīšana ES

Cecilia Wikström (O-000056/2018 - B8-0030/2018)
Lūgumrakstu komiteja
Komisija
Valodu apguves uzlabošana un valodu prasmju savstarpēja atzīšana ES

[2018/2707(RSP)]

92 • ES ziloņkaula tirgus slēgšana malumedniecības apkarošanas nolūkā

Komisijas paziņojums

[2018/2750(RSP)]

10 • Strukturāli un finansiāli šķēršļi kultūras pieejamībai

Ziņojums: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Ziņojums par strukturāliem un finansiāliem šķēršļiem kultūras pieejamībai

[2017/2255(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja
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