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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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08:30 - 11:45 Debates

11:45 - 12:15 Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas premjerministra Zoran Zaev uzruna

12:15 - 14:15 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

15:00 - 16:00 Plašas interpelācijas

36 À • Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana

Ziņojums: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Ziņojums par augu aizsardzības līdzekļu regulas (EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu

[2017/2128(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

22 À • Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū

Ziņojums: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Ziņojums par divējādas kvalitātes produktiem vienotajā tirgū

[2018/2008(INI)]

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

94 À • Uganda, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arests

RC B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018,
B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Mjanma, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lieta

RC B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018,
B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta

RC B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018,
B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]
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93 • Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas premjerministra Zoran Zaev
uzruna

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

89 « - Eurojust un Albānijas sadarbības nolīgums

Ziņojums: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu
par sadarbību starp Eurojust un Albāniju

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

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)

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

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

55 À«««I - Vienota digitālā vārteja

Ziņojums: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

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

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

101 «««I - To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām,
kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova*)

Ziņojums: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.
539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt
vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Komitejas lēmums sākt sarunas – 69.c pants

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

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018,
B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

100 À - Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0383/2018, RC B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018,
B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]
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32 À - Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā

Ziņojums: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[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

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0363/2018

[2018/2589(RSP)]

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

Ziņojums: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

49 À - Eiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma

Ziņojums: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Transporta un tūrisma komiteja

36 À - Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana

Ziņojums: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

22 À - Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū

Ziņojums: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
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