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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

75 À«««I • Informācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas
Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS)

Ziņojums: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza
Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo
valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas
sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI

[2016/0002(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

76 À«««I • Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir
informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem
un bezvalstniekiem (ECRIS-TCN)

Ziņojums: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas
Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS-TCN sistēma) papildināšanai un
atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir
informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un
bezvalstniekiem (TCN), un ar ko groza Regulu (ES) 1077/2011

[2017/0144(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

(Balsojums: 08/02/2018)

62 À«««I • Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss"

Ziņojums: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido
programmu "Eiropas Solidaritātes korpuss" un atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu]
un Regulu (ES) Nr. 375/2014

[2018/0230(COD)]

Kultūras un izglītības komiteja
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47 À«««I • ES Kiberdrošības akts

Ziņojums: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA – ES
Kiberdrošības aģentūru – un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju (“Kiberdrošības akts”)

[2017/0225(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

133 À«««I • Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības
kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls

Ziņojums: Julia Reda (A8-0084/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido
Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru
un Nacionālo koordinācijas centru tīklu

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Balsošana notiks trešdien

72 À«««I • Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē

Ziņojums: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par netaisnīgu
tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē

[2018/0082(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

(Balsojums: 25/10/2018)

21 ««« • Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību
aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību

Ieteikums: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu
partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko
Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību

[2018/0272(NLE)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

10 • Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību
aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (rezolūcija)

Ziņojums: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam
par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un
Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un
tirdzniecību

[2018/0272M(NLE)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja



Kopīgo debašu beigas
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58 À«««I • Eiropas pilsoņu iniciatīva

Ziņojums: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu
iniciatīvu

[2017/0220(COD)]

Konstitucionālo jautājumu komiteja

(Balsojums: 05/07/2018)

29 À • Stāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās

Ziņojums: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Ziņojums par stāvokli ES un Krievijas politiskajās attiecībās

[2018/2158(INI)]

Ārlietu komiteja

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

12 À • ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana

Ziņojums: Soraya Post (A8-0075/2019)

Ziņojums par ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošanu

[2018/2159(INI)]

Ārlietu komiteja

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