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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     PRIORITĀRĀS DEBATES

 

12:30 - 14:30     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
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09:00 - 11:50 PRIORITĀRĀS DEBATES

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

15:00 - 23:00 Debates

43 • Stāvoklis Savienībā

Komisijas priekšsēdētāja paziņojums

[2018/2736(RSP)]

84 «««I - Nominālie daudzumi, lai Savienības tirgū laistu vienreizējas destilācijas ceļā ražotu šoču

Ziņojums: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 110/2008 groza
attiecībā uz nominālajiem daudzumiem, lai Savienības tirgū laistu vienreizējas destilācijas ceļā ar “pot still”
veida destilatoru Japānā ražotu un pudelēs pildītu šoču

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

26 ««« - ASV un ES Sadarbības memoranda NAT-I-9406 1. grozījuma noslēgšana (gaisa satiksmes vadības
sistēmu ieviešana)

Ieteikums: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības
memoranda NAT-I-9406 starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību 1. grozījumu

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

18 ««« - Gaisa transporta nolīgums starp Kanādu un ES (Horvātijas pievienošanās)

Ieteikums: Francisco Assis (A8-0256/2018)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu,
ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, lai ņemtu vērā
Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Transporta un tūrisma komiteja

88 À«««I - Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū

Ziņojums: Axel Voss (A8-0245/2018)

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Juridiskā komiteja

52 À«««I - Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole

Ziņojums: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
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2 2Trešdiena, 2018. gada 12. septembris

626.050/OJ 626.050/OJ

53 À«««I - Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās

Ziņojums: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

19 À - Stāvoklis Ungārijā

Ziņojums: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

86 À - Autonomu ieroču sistēmas

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018,
B8-0361/2018, B8-0362/2018

[2018/2752(RSP)]

34 À - ES un ASV attiecību stāvoklis

Ziņojums: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Ārlietu komiteja

28 À - ES un Ķīnas attiecību stāvoklis

Ziņojums: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Ārlietu komiteja

91 • Turpmākā situācija pensiju jomā: cīņa pret privatizāciju un publiskas, universālas
sociālās drošības sistēmas stiprināšana

Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 153.a pants)

[2018/2843(RSP)]

44 • Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2019. finanšu gada vispārējā budžeta
projektu

[2018/2737(RSP)]

16 À«««I • Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs,
struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite

Ziņojums: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un
aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu
Nr. 1247/2002/EK

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja



Kopīgās debates - ES stratēģija attiecībā uz plastmasu un ķīmisko vielu, produktu un

atkritumu jomas tiesību akti

 
Kopīgo debašu beigas
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32 À • Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā

Ziņojums: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Ziņojums par Eiropas stratēģiju attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā

[2018/2035(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

70 À • Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu
saskarē konstatētās problēmas

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Padome
Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās
problēmas

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Komisija
Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās
problēmas

[2018/2589(RSP)]

24 À • Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem
izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai

Ziņojums: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Ziņojums par Eiropas "Viena veselība" rīcības plānu pret antimikrobiālajiem līdzekļiem
izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai

[2017/2254(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

55 À«««I • Vienota digitālā vārteja

Ziņojums: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vienotas digitālās
vārtejas izveidi informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu
sniegšanai un par Regulas (ES) Nr. 1024/2012 grozījumiem

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

49 À • Eiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma

Ziņojums: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Ziņojums par Eiropu kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma

[2017/2257(INI)]

Transporta un tūrisma komiteja
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