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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

14 À«««I • Eiropas Solidaritātes korpuss

Ziņojums: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz Eiropas
Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr.
1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un Lēmumu Nr.
1313/2013/ES

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Kultūras un izglītības komiteja

51 À«««I • Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis

Ziņojums: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu
(ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un
pielāgotu tās vispārīgo mērķi

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Reģionālās attīstības komiteja

(Balsojums: 04/07/2018)

35 • ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju

Ziņojums: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Ziņojums par ES kohēzijas politikas ietekmi uz Ziemeļīriju

[2017/2225(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

29 • Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi

Ziņojums: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Ziņojums par Grieķijai paredzētiem īpašajiem pasākumiem saskaņā ar Regulu 2015/1839

[2018/2038(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

99 À • 2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES
reaģēšanas pasākumi

Komisijas paziņojums

[2018/2847(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien



Šādu ziņojumu īss izklāsts:
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56 • Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā
pēc traumas vai slimības

Ziņojums: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Ziņojums par risinājumiem attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā
nodarbinātībā pēc traumas vai slimības

[2017/2277(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

47 À • Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas
aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un
politiskajā dzīvē

Ziņojums: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Ziņojums par pasākumiem, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas
aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā
dzīvē

[2018/2055(INI)]

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

33 • ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un
uzraudzības jomā

Ziņojums: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Ziņojums par ES un trešo valstu attiecībām finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un
uzraudzības jomā

[2017/2253(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

37 À • Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā

Ziņojums: Jill Evans (A8-0228/2018)

Ziņojums par valodu līdztiesību digitālajā laikmetā

[2018/2028(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja

23 À • Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži

Ziņojums: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Ziņojums par pārredzamu un atbildīgu dabas resursu pārvaldību jaunattīstības
valstīs: meži

[2018/2003(INI)]

Attīstības komiteja

46 • Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos

Ziņojums: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Ziņojums par izaugsmes un kohēzijas stimulēšanu ES pierobežas reģionos

[2018/2054(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

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