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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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12:00 - 14:00     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

15:00 - 16:00 Debates

86 À«««I • Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide

Ziņojums: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido
programmu “Radošā Eiropa” (2021–2027) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Kultūras un izglītības komiteja

85 À«««I • Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus"

Ziņojums: Milan Zver (A8-0111/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido
Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus” un ar
ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Kultūras un izglītības komiteja

94 À«««I • Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai

Ziņojums: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par regulējumu
izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

132 À«««I - To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām,
kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova)

Ziņojums: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

(Balsojums: 13/09/2018)

144 «««I - Dzeramā ūdens kvalitāte

Ziņojums: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

(Debates: 22/10/2018, balsojums: 23/10/2018)
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96 À«««I - Pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana

Ziņojums: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Juridiskā komiteja

25 À«««I - Noteiktām tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām piemērojamu
autortiesību un blakustiesību īstenošana

Ziņojums: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Juridiskā komiteja

86 À«««I - Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide

Ziņojums: Silvia Costa (A8-0156/2019)

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Kultūras un izglītības komiteja

85 À«««I - Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus"

Ziņojums: Milan Zver (A8-0111/2019)

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Kultūras un izglītības komiteja

94 À«««I - Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai

Ziņojums: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

105 À - 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments

Ziņojums: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

[2019/2003(BUD)]

Budžeta komiteja

151 À - Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019

[2019/2628(RSP)]

(Debates: 12/03/2019)

117 À - Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0230/2019

[2018/2965(RSP)]

169 À - Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu"

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0222/2019, RC B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

[2019/2670(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
 

Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants)
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20 À - Eiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums

Ziņojums: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

[2018/2237(INI)]

Ārlietu komiteja

171 • G-000001/2019

(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
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