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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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15:00 - 17:30 Debates

17:30 - 24:00 Debates

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

41 • Debates ar Dānijas premjerministru Lars Løkke Rasmussen par Eiropas nākotni

[2018/2734(RSP)]

46 • Stratēģija ES siltumnīcefekta gāzu emisiju ilgtermiņa samazināšanai saskaņā ar
Parīzes nolīgumu

Komisijas paziņojums

[2018/2941(RSP)]

24 À • Vienotā tirgus pasākumu kopums

Komisijas paziņojums

[2018/2903(RSP)]

Balsošana notiks nākamajā sesijā

43 À • Turpmāka PTO darbība

Ziņojums: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

Ziņojums par turpmāku PTO darbību

[2018/2084(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

8 À • 2018. gada ziņojums par Serbiju

Ziņojums: David McAllister (A8-0331/2018)

Ziņojums par Eiropas Komisijas 2018. gada ziņojumu par Serbiju

[2018/2146(INI)]

Ārlietu komiteja

5 À • 2018. gada ziņojums par Kosovu

Ziņojums: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Kosovu

[2018/2149(INI)]

Ārlietu komiteja
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4 À • 2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku

Ziņojums: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas
Republiku

[2018/2145(INI)]

Ārlietu komiteja

6 À • 2018. gada ziņojums par Albāniju

Ziņojums: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Albāniju

[2018/2147(INI)]

Ārlietu komiteja

7 À • 2018. gada ziņojums par Melnkalni

Ziņojums: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Melnkalni

[2018/2144(INI)]

Ārlietu komiteja

13 À • Akadēmiskās brīvības aizsardzība ES ārējā darbībā

Ziņojums: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas
priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas
jautājumos par akadēmiskās brīvības aizsardzību ES ārējā darbībā

[2018/2117(INI)]

Ārlietu komiteja

Reglamenta 113. pants

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