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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 - 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

68 À • Tiesiskums Rumānijā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2018/2844(RSP)]

Balsošana notiks novembra I sesijā

19 • Debates ar Igaunijas premjerministru Jüri Ratas par Eiropas nākotni

[2018/2731(RSP)]

15 « - PVN sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošana un vienkāršošana

Ziņojums: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

62 « - PVN: apgrieztās maksāšanas sistēmas un ātrās reaģēšanas mehānisma piemērošanas periods

Ziņojums: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās
vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz fakultatīvas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas
periodu noteiktām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, kam ir paaugstināts krāpšanas risks, un
attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānisma cīņai pret krāpšanu PVN jomā piemērošanas periodu

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

63 « - Administratīvā sadarbība akcīzes nodokļu jomā attiecībā uz elektroniskā reģistra saturu

Ziņojums: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu
sadarbību akcīzes nodokļu jomā groza attiecībā uz elektroniskā reģistra saturu

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

74 À«««I - Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana

Ziņojums: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja



 

15:00 - 23:00     
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66 À«««I - Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem
transportlīdzekļiem

Ziņojums: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

11 À« - Pievienotās vērtības nodokļa likmes

Ziņojums: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

84 À - Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: SFPS Nr. 17 "Apdrošināšanas līgumi"

Rezolūcijas priekšlikums

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas un blokķēdes: uzticēšanās veidošana, atsakoties no starpniecības

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - Lauku, kalnu un attāliem apvidiem paredzēta ES programma

Rezolūcijas priekšlikums

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Ienākumu minimums taisnīgai Eiropai: pilsoņu tiesības

Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 153.a pants)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)

Ziņojums: Axel Voss (A8-0320/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas
Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

30 À«««I • Iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēja atzīšana

Ziņojums: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas
rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
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28 À«««I • Nepersonisku datu brīva aprite Eiropas Savienībā

Ziņojums: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par satvaru
nepersonisku datu brīvai apritei Eiropas Savienībā

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

78 • Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risks ES banku nozarē

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2018/2860(RSP)]

72 • Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūras reģionā: atbalsta sniegšana vietējām un
reģionālām iestādēm

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2018/2854(RSP)]

85 À • Muitas krāpšanas apkarošana un ES pašu resursu aizsardzība

Komisijas paziņojums

[2018/2747(RSP)]
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