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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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10:00 - 12:00     PRIORITĀRĀS DEBATES

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
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10:00 - 12:00 PRIORITĀRĀS DEBATES

12:00 - 12:30 Saharova balvas piešķiršana

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

15:00 - 17:00 Debates

17:00 - 18:00 BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks ceturtdien)

18:00 - 24:00 (vai pēc balsošanas beigām) Debates

76 • Debates ar Kipras Republikas prezidentu Nicos Anastasiades par Eiropas nākotni

[2018/2797(RSP)]

110 • Saharova balvas piešķiršana

79 - Budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projekts: maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums (pašu
resursi)

Ziņojums: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr.
6/2018 projektu: “Maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums atbilstīgi izdevumu atjauninātajām
prognozēm un ieņēmumu atjauninājumam (pašu resursi)”

[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]

Budžeta komiteja

97 - Elastības instrumenta izmantošana nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu
migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

Ziņojums: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta
izmantošanu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un
drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]

Budžeta komiteja

77 - Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai ES 2019.
gada vispārējā budžetā

Ziņojums: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes
fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2019. gada vispārējā budžetā

[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]

Budžeta komiteja

99 À • Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
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96 À - Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets

Ziņojums: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Budžeta komiteja

25 ««« - Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu

Ieteikums: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

32 À - Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija)

Ziņojums: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

[2018/0091M(NLE)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

54 ««« - Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu

Ieteikums: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Ārlietu komiteja

75 À - Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija)

Ziņojums: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

[2018/0122M(NLE)]

Ārlietu komiteja

19 ««« - Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Jordāniju (Horvātijas
pievienošanās)

Ieteikums: Keith Taylor (A8-0371/2018)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu
Protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un
tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas
Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]

Transporta un tūrisma komiteja

89 À«««I - Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi

Ziņojums: Dan Nica (A8-0401/2018)

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

88 À«««I - Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma

Ziņojums: Christian Ehler (A8-0410/2018)

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

60 À - Vienotā tirgus pasākumu kopums

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

[2018/2903(RSP)]

(Debates: 28/11/2018)



 

15:00 - 17:00     

 
Kopīgās debates - Digitālo pakalpojumu nodoklis un ES digitālo pakalpojumu

nodokļa nepieņemšana, un nepieciešamība pēc vairākuma noteikuma nodokļu

jautājumos

 
Kopīgo debašu beigas
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29 À - Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi

Ziņojums: Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

[2018/2044(INI)]

Īpašā komiteja terorisma jautājumos

28 À - Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu

Ziņojums: David McAllister (A8-0392/2018)

[2018/2097(INI)]

Ārlietu komiteja

30 À - Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

Ziņojums: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

[2018/2099(INI)]

Ārlietu komiteja

27 À - 2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā
jomā

Ziņojums: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

[2018/2098(INI)]

Ārlietu komiteja

108 • Darba ņēmēju un iedzīvotāju iesaistīšana taisnīgā pārejā, lai panāktu lielāku
planētas drošību

Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 153.a pants)

[2018/2973(RSP)]

72 À« • Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko
rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana

Ziņojums: Paul Tang (A8-0428/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par digitālo pakalpojumu nodokļa
kopējo sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu
sniegšana

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

73 À« • Uzņēmumu nodokļa uzlikšana nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā

Ziņojums: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par
uzņēmumu nodokļa uzlikšanu nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja



17:00 - 18:00     BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks ceturtdien)

 

18:00 - 24:00     (vai pēc balsošanas beigām) Debates 
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92 À«««I - Eiropas Aizsardzības fonda izveide

Ziņojums: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

91 À«««I - Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide

Ziņojums: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Transporta un tūrisma komiteja

16 À - ES un Ukrainas asociācijas nolīgums

Ziņojums: Michael Gahler (A8-0369/2018)

[2017/2283(INI)]

Ārlietu komiteja

111 À • Interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2018/2975(RSP)]

35 • Komerctiesisku strīdu paātrināta izšķiršana

Ziņojums: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par komerctiesisku strīdu paātrinātu izšķiršanu

[2018/2079(INL)]

Juridiskā komiteja

31 À • Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā

Ziņojums: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2017. gadā

[2018/2105(INI)]

Lūgumrakstu komiteja

Klātesot Eiropas ombudei Emily O'Reilly
Reglamenta 220. panta 1. punkts

21 À • Lūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti

Ziņojums: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem 2017. gadā

[2018/2104(INI)]

Lūgumrakstu komiteja

Reglamenta 216. panta 7. punkts
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90 À«««I • Savienības kosmosa programmas un Eiropas Savienības kosmosa programmas
aģentūras izveide

Ziņojums: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido
Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru un
atceļ Regulu (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 un Lēmumu
541/2014/ES

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

95 À«««I • Digitālās Eiropas programmas izveide laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam

Ziņojums: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no
2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
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