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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

41 À«««I • ES krāpšanas apkarošanas programma

Ziņojums: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES
Krāpšanas apkarošanas programmu

[2018/0211(COD)]

Budžeta kontroles komiteja

58 À«««I • Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un
zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto

Ziņojums: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido
daudzgadu plānu zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un
zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un groza Regulu (ES) 2016/1139, ar ko izveido
daudzgadu plānu attiecībā uz Baltijas jūru, un atceļ Regulas (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr.
2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007 un (EK) Nr. 1300/2008

[2018/0074(COD)]

Zivsaimniecības komiteja

(Balsojums: 25/10/2018)

26 ««« • Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES
(2018–2024)

Ieteikums: João Ferreira (A8-0030/2019)

Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru
īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un
Kotdivuāras Republiku (2018–2024)

[2018/0267(NLE)]

Zivsaimniecības komiteja

28 • Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES
(2018–2024) (rezolūcija)

Ziņojums: João Ferreira (A8-0034/2019)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam
par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu
zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku
(2018–2024)

[2018/0267M(NLE)]

Zivsaimniecības komiteja



Kopīgo debašu beigas
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62 À • Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana

Ziņojums: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Ziņojums par līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošanu

[2018/2111(INI)]

Konstitucionālo jautājumu komiteja

63 À • Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana

Ziņojums: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Ziņojums par Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošanu

[2018/2112(INI)]

Konstitucionālo jautājumu komiteja

22 À • Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz
Komisiju īstenošana

Ziņojums: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Ziņojums par Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām
attiecībā uz Komisiju īstenošanu

[2018/2113(INI)]

Konstitucionālo jautājumu komiteja

64 À • Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā

Ziņojums: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošanu ES iestāžu sistēmā

[2017/2089(INI)]

Konstitucionālo jautājumu komiteja

33 À • Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi
(Eiropas Ombuda statūti)

Ziņojums: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta regulai, ar kuru nosaka noteikumus un
vispārējos nosacījumus, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda
statūti), un atceļ Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom

[2018/2080(INL)]

Konstitucionālo jautājumu komiteja

128 À • Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana

Komisijas paziņojums

[2019/2569(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien



 

Šādu ziņojumu īss izklāsts:
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125 À • Lielie plēsēji

Komisijas paziņojums

[2018/3006(RSP)]

Balsošana notiks nākamajā sesijā

50 À • Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni

Ziņojums: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Ziņojums par stāvokli sarunās par Eiropas nākotni

[2018/2094(INI)]

Konstitucionālo jautājumu komiteja

Balsošana notiks trešdien

24 À • Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un
robotiku

Ziņojums: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Ziņojums par visaptverošu Eiropas rūpniecības politiku attiecībā uz mākslīgo
intelektu un robotiku

[2018/2088(INI)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

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