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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 - 24:00 Debates

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

94 À«««I • Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide

Ziņojums: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vides
un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

46 À«««I • Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu
iedarbību darbā

Ziņojums: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza
Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu
vai mutagēnu iedarbību darbā

[2017/0004(COD)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

58 À«««I • ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē

Ziņojums: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska
novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK)
Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu
2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM
pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr.
2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par
materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu
atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem],
Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr.
2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

47 À • Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā

Ziņojums: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

ZIņojums par Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā:
kontroles atcelšana pie iekšējām sauszemes, jūras un gaisa robežām

[2018/2092(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
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49 À«««I • Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

Ziņojums: Anne Sander (A8-0273/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu (EEK)
Nr. 337/75

[2016/0257(COD)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

50 À«««I • Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

Ziņojums: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94

[2016/0254(COD)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

59 À«««I • Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

Ziņojums: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes
Regulu (EEK) Nr. 1365/75

[2016/0256(COD)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

18 À • Militārā mobilitāte

Ziņojums: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Ziņojums par militāro mobilitāti

[2018/2156(INI)]

Ārlietu komiteja

56 • Izglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas
izstrādē

Ziņojums: Yana Toom (A8-0400/2018)

Ziņojums par izglītību digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES
politikas izstrādē

[2018/2090(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja

57 À • Jaunā Eiropas darba kārtība kultūrai

Ziņojums: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Ziņojums par jauno Eiropas darba kārtību kultūrai

[2018/2091(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja
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2 • Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
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