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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 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     BALSOŠANA

 

15:00 - 19:00     

 

19:00 - 19:15
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10:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 BALSOŠANA

15:00 - 19:00 Debates

19:00 - 19:15 Paziņojums

22 • Somijas prezidentūras darbību programmas izklāsts

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2687(RSP)]

24 À - Parlamentu sadarbības delegāciju skaitliskais sastāvs

B9-0005/2019

[2019/2719(RSO)]

23 • Humānā palīdzība Vidusjūras reģionā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2718(RSP)]

32 • Tīra gaisa zonas ES pilsētās

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2738(RSP)]

19 • Paziņojums par Parlamentu sadarbības delegāciju locekļu iecelšanu
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