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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 par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem

(Reglamenta 135. pants)

 

12:00 - 14:00     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

15:00 - 16:00 Plašas interpelācijas

83 • Korupcijas apkarošana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Ingeborg Gräßle (O-000021/2018 - B8-0024/2018)
Budžeta kontroles komiteja
Komisija
Korupcijas apkarošana

[2018/2735(RSP)]

96 À • Krievija, jo īpaši politieslodzītā Oļega Sencova lieta

RC B8-0288/2018, B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018,
B8-0296/2018

[2018/2754(RSP)]

97 À • Cilvēktiesību stāvoklis Bahreinā, jo īpaši Nabeel Rajab lieta

RC B8-0280/2018, B8-0280/2018, RC B8-0281/2018, B8-0281/2018,
B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018, B8-0287/2018

[2018/2755(RSP)]

98 À • Rohindžu bēgļu stāvoklis, jo īpaši bērnu smagais liktenis

RC B8-0292/2018, B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018,
B8-0297/2018, B8-0298/2018

[2018/2756(RSP)]

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

10 - Strukturāli un finansiāli šķēršļi kultūras pieejamībai

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

[2017/2255(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja

36 À«««I - Samērības novērtējums pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas

Ziņojums: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

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

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
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87 À«««I - Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem

Ziņojums: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par
bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem

[COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

104 «««I - Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo
transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā

Ziņojums: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

Komitejas lēmums sākt sarunas – 69.c pants

103 «««I - Priekšlikums, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par
maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem
pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014
groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību

Ziņojums: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

Komitejas lēmums sākt sarunas – 69.c pants

102 «««I - Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu
norisēm nozarē

Ziņojums: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK)
Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

Komitejas lēmums sākt sarunas – 69.c pants

90 À - Iebildumu izteikšana pret Komisijas deleģēto regulu par grozījumiem Deleģētajā regulā (ES)
2017/118, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai
Ziemeļjūrā

B8-0299/2018

[2018/2614(DEA)]

80 À - Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018,
B8-0285/2018

[2018/2741(RSP)]

50 À - Sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu

Rezolūcijas priekšlikums

B8-0274/2018

[2018/2634(RSP)]



 

15:00 - 16:00
 

Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants)
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64 À - ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2016. gadā

Ziņojums: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

Ziņojums par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 2016. gadā

[2017/2273(INI)]

Juridiskā komiteja

100 • O-000014/2018

B8-0028/2018
[2018/2721(RSP)]
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