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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     PRIORITĀRĀS DEBATES

 

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

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

15:00 - 21:00 Debates

41 À • Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2817(RSP)]

19 - Budžeta grozījuma Nr. 1/2019 projekts — 2018. finanšu gada pārpalikums

Ziņojums: John Howarth (A9-0005/2019)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr.
1/2019 projektu: 2018. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Budžeta komiteja

21 À - Budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projekts "ES konkurētspējai svarīgu programmu stiprināšana:
"Apvārsnis 2020" un "Erasmus+""

Ziņojums: John Howarth (A9-0004/2019)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr.
2/2019 projektu — palielinājums ES konkurētspējai svarīgām programmām: “Apvārsnis 2020” un
“Erasmus+”

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Budžeta komiteja

20 - Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un
Austrijai

Ziņojums: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes
fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Budžeta komiteja

24 - Budžeta grozījuma Nr. 3/2019 projekts - priekšlikums par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda
izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai

Ziņojums: John Howarth (A9-0006/2019)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr.
3/2019 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu
atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Budžeta komiteja



 

15:00 - 21:00     
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23 - Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: EGF/2019/000 TA 2019 — tehniskā palīdzība
pēc Komisijas iniciatīvas

Ziņojums: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas
pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2019/000 TA 2019 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Budžeta komiteja

41 À - Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Cīņa pret vēzi

Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 162 pants)

[2019/2818(RSP)]

11 • Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2020. finanšu gada vispārējā budžeta
projektu

[2019/2710(RSP)]

38 À • Eiropas atceres nozīme Eiropas nākotnei

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2819(RSP)]

39 À • Progress, kas panākts, īstenojot ES tiesību aktus noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšanas jomā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2820(RSP)]
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