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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 - 15:30 Svinīgā sēde

15:30 - 24:00 Debates

32 • Starptautiskā Holokausta upuru piemiņas diena

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

49 • Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2539(RSP)]

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

43 • Naidīguma un fiziskas vardarbības pret demokrātiski ievēlētām pilnvarotām
personām apkarošana

Komisijas paziņojums

[2019/2534(RSP)]

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

40 • Tiesiskums un pamattiesības Ungārijā: notikumi kopš 2018. gada septembra

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2517(RSP)]

50 À • Stāvoklis Venecuēlā

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības
politikas jautājumos paziņojums

[2019/2543(RSP)]

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

41 • Jaunākās norises Ķīnas un Taivānas attiecībās

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības
politikas jautājumos paziņojums

[2019/2529(RSP)]

42 • Stāvoklis ASV un ES tirdzniecības sarunās

Komisijas paziņojums

[2019/2530(RSP)]
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12 À«««I • .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāka ieviešana un darbība

Ziņojums: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par .eu augšējā
līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr.
733/2002 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

6 À • Gada ziņojums par konkurences politiku

Ziņojums: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Ziņojums par gada ziņojumu par konkurences politiku

[2018/2102(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

5 • 2017. gada ziņojums par Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību un cīņu
pret krāpšanu

Ziņojums: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Ziņojums par Komisijas 2017. gada ziņojumu „Eiropas Savienības finansiālo interešu
aizsardzība un cīņa pret krāpšanu”

[2018/2152(INI)]

Budžeta kontroles komiteja

35 À • Romu integrēšanas stratēģijas

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2509(RSP)]

Balsošana notiks nākamajā sesijā

39 À • Grozījumi Parlamenta Reglamentā

Ziņojums: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Ziņojums par grozījumiem Reglamentā attiecībā uz I sadaļas 1. un 4. nodaļu, V sadaļas 3.
nodaļu, VII sadaļas 4. un 5. nodaļu, VIII sadaļas 1. nodaļu, XII sadaļu, XIV sadaļu un II
pielikumu

[2018/2170(REG)]

Konstitucionālo jautājumu komiteja

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