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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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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 BALSOŠANA

15:00 - 21:00 Debates

31 • Gatavošanās samitam par rīcību klimata politikas jomā un ilgtspējīgas attīstības
mērķu samitam Ņujorkā

Komisijas paziņojums

[2019/2809(RSP)]

26 « • Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja iecelšana - kandidāte Christine Lagarde

Ziņojums: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Ziņojums par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja iecelšanu

[2019/0810(NLE)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

26 « - Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja iecelšana - kandidāte Christine Lagarde

Ziņojums: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

13 « - Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana

Ziņojums: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas priekšlikumu iecelt Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes
priekšsēdētāja vietnieku

[2019/0903(NLE)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

14 À« - Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētas apmaiņas uzsākšana Īrijā

Ziņojums: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas
datu automatizētu apmaiņu

[2019/0806(CNS)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja



15:00 - 21:00     
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32 À • Ārvalstu iejaukšanās vēlēšanu norisē un dezinformācija dalībvalstu un Eiropas
demokrātiskajos procesos

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2810(RSP)]

Balsošana notiks nākamajā sesijā

33 • Amazones mežu ugunsgrēki

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2811(RSP)]

34 • Drošības situācija Burkinafaso

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

[2019/2812(RSP)]

35 • Nesenā politisko notikumu attīstība un miera procesa īstenošana Kolumbijā

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

[2019/2813(RSP)]

36 • Stāvoklis Kašmirā

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

[2019/2815(RSP)]
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