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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 - 21:00 Debates

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

29 • ES mežu stāvoklis

Komisijas paziņojums

[2019/2807(RSP)]

25 À • Augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēja

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Norbert Lins (O-000026/2019 - B9-0051/2019)
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Komisija
Augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēja

[2019/2800(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien

30 • Stāvoklis Honkongā

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

[2019/2808(RSP)]

2 • Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 172. pants)
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