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Procedūru skaidrojums

Ja Parlaments nelemj citādi, teksti, kas pieņemti plenārsēdē, tiks nodoti balsošanai šādā kārtībā:

1. Trešais lasījums

- Koplēmuma procedūra (***III)
nodoto balsu vairākums kopējās nostājas pieņemšanai

2. Piekrišana

- Piekrišanas procedūra (***)
Parlamenta deputātu vairākums  lēmuma par piekrišanu pieņemšanai vai noraidīšanai saskaņā ar ES līguma 49. pantu un 
EK līguma 190. pantu

3. Otrais lasījums

- Koplēmuma procedūra (***II)
Parlamenta deputātu vairākums  kopējās  nostājas noraidīšanai vai grozīšanai; nodoto balsu vairākums kopējās nostājas 
pieņemšanai

- Sadarbības procedūra (**II)
Parlamenta deputātu vairākums  kopējās  nostājas noraidīšanai vai grozīšanai; nodoto balsu vairākums kopējās nostājas 
pieņemšanai

4. Eiropas Parlamenta Reglaments

- Reglamenta grozījumi
Parlamenta deputātu vairākums grozījumu pieņemšanai
nodoto balsu vairākums lēmuma priekšlikuma pieņemšanai

5. Pirmais lasījums

- Koplēmuma procedūra (***I)
nodoto balsu vairākums likumdošanas priekšlikuma pieņemšanai vai grozīšanai
nodoto balsu vairākums normatīvās rezolūcijas projekta pieņemšanai

- Sadarbības procedūra (**I)
nodoto balsu vairākums likumdošanas priekšlikuma  pieņemšanai vai grozīšanai
nodoto balsu vairākums normatīvās rezolūcijas projekta pieņemšanai

6. Piekrišana

- Piekrišanas procedūra (***)
nodoto balsu vairākums lēmuma par piekrišanu pieņemšanai vai noraidīšanai saskaņā ar EK līguma 105., 107., 161. un 
300. pantu

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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Pirmdiena, 2008. gada 16. jūnijs

17:00 - 23:00

1  Sesijas atsākšana un darba kārtība

2  Vienas minūtes runas (Reglamenta 144. pants)

12   II  Ieteikums otrajam lasījumam: Caroline Jackson (A6-0162/2008) - 
Pamatdirektīvas par atkritumiem pārskatīšana
attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvu par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

13   II  Ieteikums otrajam lasījumam: Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Vides 
kvalitātes standarti ūdens resursu politikas jomā
attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvu par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas 
jomā un par grozījumiem Direktīvās 82/176/EEK, 83/513/EEK, 84/156/EEK, 
84/491/EEK, 86/280/EEK un 2000/60/EK 
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

4   Komisijas paziņojums - Eiropas Savienības reaģēšanas spēju 
stiprināšana katastrofu gadījumos

6   Komisijas paziņojums - 2008. gada 1. jūlijs, Muitas savienības četrdesmit 
gadi

7   I  Ziņojums: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - 
Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gads
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par nabadzības 
un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gadu (2010) 
[COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

8   Ziņojums: Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Kohēzijas politikas 
ietekme uz mazaizsargātu kopienu un grupu integrāciju
par kohēzijas politikas ietekmi uz mazaizsargātu kopienu un grupu integrāciju 
[2007/2191(INI)]
Reģionālās attīstības komiteja
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9   Ziņojums: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Attīstības politikas 
saskaņotība un ES īstenotās atsevišķu bioloģisko dabas resursu 
izmantošanas ietekme uz attīstību Rietumāfrikā
par attīstības politikas saskaņotību un ES īstenotās atsevišķu bioloģisko dabas 
resursu izmantošanas ietekmi uz attīstību Rietumāfrikā
[2007/2183(INI)]
Attīstības komiteja
Atzinumu sagatavoja:
Carmen Fraga Estévez, Zivsaimniecības komiteja
Reglamenta 47. pants
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Otrdiena, 2008. gada 17. jūnijs

LIKUMDOŠANAS APSPRIEDES

9:00 - 11:50  un  15:00 - 17:30

9:00 - 11:50 (LIKUMDOŠANAS APSPRIEDES)

11   Balsošana par pieprasījumu rīkot steidzamu apspriešanu (Reglamenta 
134. pants)

64  - Padomes pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu - Eiropas Kopienas un 
Mauritānijas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā paredzētās zvejas iespējas 
un finansiālais ieguldījums
par priekšlikumu Padomes regulai par tāda protokola noslēgšanu, ar kuru laika posmam no 
2008. gada 1. augusta līdz 2012. gada 31. jūlijam nosaka Eiropas Kopienas un Mauritānijas 
Islāma Republikas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un 
finansiālo ieguldījumu
[COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)]
Zivsaimniecības komiteja

40   I  Ziņojums: Manfred Weber (A6-0339/2007) - Kopīgas normas un 
procedūras tādu trešo valstu pilsoņu repatriācijai, kuri uzturas 
nelikumīgi
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem 
standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu pilsoņu 
atgriešanos, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi
[COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Balsojums notiks trešdien

56    Ziņojums: David Casa (A6-0231/2008) - Vienotās valūtas pieņemšana 
Slovākijā 2009. gada 1. janvārī
par priekšlikumu Padomes lēmumam atbilstīgi EK līguma 122. panta 2. 
punktam par vienotās valūtas pieņemšanu Slovākijā 2009. gada 1. janvārī
[COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
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12:00 - 13:00

14  Balsošana

Saskaņā ar EP Reglamenta 43. panta 2. punktu 

16  I - Ziņojums: Angelika Niebler (A6-0245/2008) - Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūra
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulā (EK) Nr. 
460/2004, ar ko izveido Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru, izdara 
grozījumus attiecībā uz aģentūras darbības termiņu 
[COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Reglamenta 43. panta 2. punkts

Saskaņā ar Reglamenta 80. pantu 

17  I - Ziņojums: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008) - Apgaismes ierīču 
un gaismas signālierīču uzstādīšana divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem (kodificēta versija)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apgaismes ierīču un 
gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem (kodificēta versija)
[COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 80. pants

18  I - Ziņojums: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008) - Detaļas tipa 
apstiprinājums apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm lauksaimniecības un 
mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta versija)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par detaļas tipa 
apstiprinājumu apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm lauksaimniecības un 
mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta versija)
[COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 80. pants

19  I - Ziņojums: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008) - 
Lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās 
aizsargkonstrukcijas (statiska testēšana) (kodificēta versija)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lauksaimniecības un 
mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana) 
(kodificēta versija)
[COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 80. pants

20  I - Ziņojums: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0236/2008) - Akciju 
sabiedrību apvienošanās (kodificēta versija)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par akciju sabiedrību 
apvienošanos (kodificēta versija)
[COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 80. pants
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21  I - Ziņojums: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008) - 
Datorprogrammu tiesiskā aizsardzība (kodificēta versija)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par datorprogrammu 
tiesisko aizsardzību (kodificēta versija)
[COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 80. pants

22  I - Ziņojums: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0238/2008) - Iekšējo 
ūdensceļu kuģu kuģošanas licenču savstarpēja atzīšana (kodificēta versija)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par iekšējo ūdensceļu kuģu 
kuģošanas licenču savstarpēju atzīšanu (kodificēta versija)
[COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 80. pants

23  I - Ziņojums: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0239/2008) - Nodrošinājumi, 
ko prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē (kodificēta versija)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā vienādošanas 
nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta 
otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses 
(kodificēta versija)
[COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 80. pants

24  - Ziņojums: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0243/2008) - Veterinārās 
pārbaudes Kopienas iekšējā tirdzniecībā (kodificēta versija)
par priekšlikumu Padomes direktīvai par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā 
tirdzniecībā (kodificēta versija)
[COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 80. pants

25  - Ziņojums: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0242/2008) - Vīnogulāju 
veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecība (kodificēta versija)
par priekšlikumu Padomes direktīvai par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla 
tirdzniecību (kodificēta versija)
[COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 80. pants

Saskaņā ar Reglamenta 131. pantu 

29  I - Ziņojums: József Szájer (A6-0217/2008) - Kopienas procedūra, lai nodrošinātu to 
gāzes un elektrības cenu pārredzamību, kuras noteiktas tiešajiem patērētājiem 
rūpniecībā (pāstrādāta versija)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Kopienas procedūru, lai 
veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, kas noteiktas tiešajiem 
lietotājiem rūpniecībā (pārstrādāta versija) 
[COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 131. pants
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30  I - Ziņojums: József Szájer (A6-0218/2008) - Statistika par nominālo nozveju 
atsevišķos apgabalos ārpus Atlantijas okeāna ziemeļu daļas (pārstrādāta versija)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā dalībvalstis, kas 
zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku 
(pārstrādāta versija)
[COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 131. pants

31  I - Ziņojums: József Szájer (A6-0219/2008) - Statistika par nozveju un zvejniecību 
Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā (pārstrādāta versija)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā dalībvalstis, kas 
zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti 
(pārstrādāta versija)
[COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 131. pants

32  I - Ziņojums: József Szájer (A6-0214/2008) - To dalībvalstu nominālās nozvejas 
statistika, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to dalībvalstu nominālās 
nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā 
(pārstrādāta versija)
[COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 131. pants

70  I - Ziņojums: József Szájer (A6-0215/2008) - Tekstilmateriālu nosaukumi (pārstrādāta 
versija)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tekstilmateriālu 
nosaukumiem (pārstrādāta versija) 
[COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 131. pants

33  - Ziņojums: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008) - Bulgārijas un Rumānijas 
pievienošanās Konvencijai par nodokļu dubultās aplikšanas novēršanu asociēto 
uzņēmumu peļņas korekcijas gadījumā
par ieteikumu Padomes lēmumam attiecībā uz Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 
1990. gada 23. jūlija Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar 
asociēto uzņēmumu peļņas korekciju 
[COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Reglamenta 131. pants

41  - Ziņojums: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008) - No sodu 
reģistriem iegūtās informācijas apmaiņa dalībvalstu starpā
par priekšlikumu Padomes pamatlēmumam par to, kā organizēt un īstenot no sodāmības 
reģistra gūtas informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm 
[05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Reglamenta 131. pants
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71  - Ziņojums: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008) - Euro 
aizsardzība pret viltošanu
par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru 
paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu 
[COM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Reglamenta 131. pants

72  - Ziņojums: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008) - Projekts 
Padomes Lēmumam par grozījumu Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā attiecībā 
uz pārskatīšanas procedūrā piemērojamo valodu lietojumu
par projektu Padomes Lēmumam  par grozījumu Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā 
attiecībā uz pārskatīšanas procedūrā piemērojamo valodu lietojumu
[05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 131. pants

26   I - Ziņojums: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - Jūrnieku minimālais 
sagatavotības līmenis (pārstrādātā versija)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par jūrnieku minimālo 
sagatavotības līmeni (pārstrādāta versija)
[COM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja

42   I - Ziņojums: Avril Doyle (A6-0190/2008) - Farmakoloģiski aktīvu vielu atlieku 
pieļaujamā daudzuma noteikšana dzīvnieku izcelsmes produktos
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Kopienas 
procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes 
produktos un atceļ Regulu (EEK) Nr. 2377/90 
[COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

35 - Teksti, par kuriem debates ir slēgtas (kārtība redzama 2. lpp.)

15:00 - 17:30 (LIKUMDOŠANAS APSPRIEDES)

 Kopīgās debates - Enerģijas tirgi

36   I  Ziņojums: Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Elektroenerģijas 
iekšējais tirgus
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza 
Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
elektroenerģijas iekšējo tirgu 
[COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
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37   I  Ziņojums: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Nosacījumi 
attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 
Regulu (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam 
elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā 
[COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

38   I  Ziņojums: Giles Chichester (A6-0226/2008) - Energoregulatoru 
sadarbības aģentūra
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru 
[COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

68   Ziņojums: Mia De Vits (A6-0202/2008) - Virzība uz Eiropas Enerģijas 
patērētāju tiesību hartu
par virzību uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartu
[2008/2006(INI)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Balsojums notiks ceturtdien

 Kopīgo debašu beigas

17:30 - 19:00

39  Jautājumu laiks (Komisija) (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

73   Komisijas paziņojums - Mājputnu kaulu importēšana

5   I  Ziņojums: Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Gājēju un citu 
ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzība
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gājēju un citu 
ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību
[COM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
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 Kopīgās debates - Komitoloģija

27   I  Ziņojums: József Szájer (A6-0088/2008) - Atsevišķu tiesību aktu 
pielāgošana Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi 
izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK - Pielāgošana regulatīvajai 
kontroles procedūrai (pirmā daļa)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto 
procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi 
izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles 
procedūru 
[COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)]
Juridiskā komiteja

28   I  Ziņojums: József Szájer (A6-0086/2008) - Atsevišķu tiesību aktu 
pielāgošana Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi 
izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK - Pielāgošana regulatīvajai 
kontroles procedūrai (trešā daļa)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto 
procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi 
izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles 
procedūru (trešā daļa)
[COM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)]
Juridiskā komiteja

 Kopīgo debašu beigas

63    Ziņojums: Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Autonomas Kopienas tarifu 
kvotas dažu zvejas produktu importam Kanāriju salās
par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko atver autonomas Kopienas tarifu 
kvotas dažu zvejas produktu importam Kanāriju salās un paredz šo kvotu 
pārvaldību
[COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)]
Reģionālās attīstības komiteja
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Trešdiena, 2008. gada 18. jūnijs

PRIORITĀRĀS DEBATES
9:00 - 11:20

DEBATES PAR AKTUĀLIEM TEMATIEM
15:00 - 18:00

9:00 - 11:20 PRIORITĀRĀS DEBATES

44  Padomes un Komisijas paziņojumi

Eiropadomes sanāksmes sagatavošana pēc referenduma Īrijā 
(2008. gada 19. un 20. jūnijs)
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11:30 - 12:00

45  Balsošana

79  - Lēmuma priekšlikums - Eiropas Komisijas viceprezidenta Jacques Barrot jaunu 
pilnvaru piešķiršanas apstiprināšana

80  - Lēmuma priekšlikums - Apstiprināšana Antonio Tajani iecelšanai Komisijas locekļa 
amatā 

Saskaņā ar Reglamenta 131. pantu 

75 - Ziņojums: Ewa Klamt (A6-0139/2008) - Bezvēsts pazudušie Kiprā - pasākumi pēc 
Eiropas Parlamenta 2007.gada 15. marta rezolūcijas
par bezvēsts pazudušajiem Kiprā — pasākumi pēc Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. 
marta rezolūcijas
[2007/2280(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Reglamenta 131. pants

34  - Ziņojums: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Eiropas ombuda statūti
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta lēmumam, ar kuru groza Eiropas Parlamenta 1994. 
gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem 
nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi
[2006/2223(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
Balsojums par rezolūcijas priekšlikumu

76 - Teksti, par kuriem debates ir slēgtas (kārtība redzama 2. lpp.)

12:00 - 12:30

46  Svinīgā sēde - 2008. gads - Eiropas starpkultūru dialoga gads
ANO Cilvēktiesību padomes īpašās ziņotājas par reliģiskās pārliecības 
brīvību Asma Jahangir uzruna 

12:30 - 13:00

47  Balsošanas turpinājums

15:00 - 18:00 (DEBATES PAR AKTUĀLIEM TEMATIEM)

74  Padomes un Komisijas paziņojumi - Pasākumi pret naftas cenu 
pieaugumu
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81   Mutiski jautājumi - Krīze zivsaimniecības nozarē sakarā ar 
dīzeļdegvielas cenu paaugstināšanos

Philippe Morillon (O-0063/2008 - B6-0162/2008)
Padome
Krīze zivsaimniecības nozarē sakarā ar dīzeļdegvielas cenu paaugstināšanos
Zivsaimniecības komiteja
Philippe Morillon (O-0064/2008 - B6-0163/2008)
Komisija
Krīze zivsaimniecības nozarē sakarā ar dīzeļdegvielas cenu paaugstināšanos
Zivsaimniecības komiteja

49   Padomes un Komisijas paziņojumi - Eiropas Savienības un Krievijas 
augstākā līmeņa sanāksmes sagatavošana (2008. gada 26. un 27. jūnijs)

18:00 - 19:00

50  Jautājumu laiks (Padome) (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

51   II  Ieteikums otrajam lasījumam: Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008) - 
Bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumi
attiecībā uz Padomes Kopējo nostāju, lai  pieņemtu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem
[06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja

54   I  Ziņojums: Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Ceļu infrastruktūras 
drošība
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu 
infrastruktūras drošības pārvaldību
[COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja

78   Ziņojums: Liam Aylward (A6-0196/2008) - Aitkopības un kazkopības 
nozares nākotne Eiropā
par aitkopības un kazkopības nozares nākotni Eiropā
[2007/2192(INI)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

55  (iespējams) Ziņojums saskaņā ar Reglamenta 134. pantu
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Ceturtdiena, 2008. gada 19. jūnijs

10:00  - 11:50

57   Ziņojums: Zita Gurmai (A6-0169/2008) - Ceļā uz drošāku, tīrāku un 
efektīvāku mobilitāti Eiropas mērogā: pirmais ziņojums par viedajiem 
automobiļiem
par ceļu uz drošāku, tīrāku un efektīvāku mobilitāti Eiropas mērogā: pirmais 
ziņojums par viedajiem automobiļiem
[2007/2259(INI)]
Transporta un tūrisma komiteja

12:00 - 13:00

58  Balsošana par tekstiem, par kuriem debates ir slēgtas (kārtība redzama 
2. lpp.)

15:00 - 16:00

 Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu 
pārkāpumiem - Ilgums: ne vairāk par vienu stundu
(Reglamenta 115. pants)

65   Mjanma: apcietinājuma saglabāšana politieslodzītajiem 

66   Somālija: pastāvīga civiliedzīvotāju slepkavošana

67   Irāna: nepilngadīgu noziedznieku sodīšana

16:00 - 17:00 (vai pēc iepriekšējo debašu beigām)

59  Balsošana par rezolūciju priekšlikumiem, kas attiecas uz debatēm par 
cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem 
(Reglamenta 115. pants)
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Otrdiena, 2008. gada 24. jūnijs

9:00 - 11:00

 Kopīgās debates - Eiropadome / Slovēnijas prezidentūra

61  Eiropadomes ziņojums un Komisijas paziņojums  - Eiropadomes 
2008. gada 19. un 20. jūnijā Briselē notikušās sanāksmes rezultāti

62  Padomes priekšsēdētāja paziņojums  - Slovēnijas prezidentūras 
izvērtējums

 Kopīgo debašu beigas
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Uzstāšanās laiks (Reglamenta 142. pants)
 Termiņi
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Uzstāšanās laiks (Reglamenta 142. pants)

Pirmdiena, 2008. gada 16. jūnijs

17:00 - 23:00

Komisija (ieskaitot atbildes) : 45'
Referenti (5 x 6') : 30'
Atzinuma sagatavotāji (3 x 1') : 3'

Runātāju saraksts 
Deputāti  : 135'

PPE-DE : 46   PSE : 35   ALDE : 17   UEN : 9   Verts/ALE : 8   GUE/NGL : 8   IND/DEM : 6   NI : 6
Brīvais mikrofons (7 x 5') : 35'

Otrdiena, 2008. gada 17. jūnijs

9:00 - 11:50 (LIKUMDOŠANAS APSPRIEDES)

Padome (ieskaitot atbildes) : 15'
Komisija (ieskaitot atbildes) : 10'
Referenti (2 x 6') : 12'
Atzinuma sagatavotāji (2 x 1') : 2'

Runātāju saraksts 
Deputāti  : 90'

PPE-DE : 29   PSE : 22   ALDE : 12   UEN : 6   Verts/ALE : 6   GUE/NGL : 6   IND/DEM : 4   NI : 5
Brīvais mikrofons (2 x 5') : 10'

15:00 - 17:30 (LIKUMDOŠANAS APSPRIEDES)

Padome (ieskaitot atbildes) : 15'
Komisija (ieskaitot atbildes) : 15'
Referenti (4 x 6') : 24'
Atzinuma sagatavotāji (8 x 1') : 8'

Runātāju saraksts 
Deputāti  : 60'

PPE-DE : 18   PSE : 14   ALDE : 8   UEN : 5   Verts/ALE : 4   GUE/NGL : 4   IND/DEM : 3   NI : 4
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Brīvais mikrofons : 5'

21:00 - 24:00

Komisija (ieskaitot atbildes) : 25'
Referenti (3 x 6') : 18'
Atzinuma sagatavotājs : 1'

Runātāju saraksts 
Deputāti  : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
Brīvais mikrofons (4 x 5') : 20'

Trešdiena, 2008. gada 18. jūnijs

9:00 - 11:20

Padome (ieskaitot atbildes) : 20'
Komisija (ieskaitot atbildes) : 15'

Runātāju saraksts 
Deputāti  : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
Brīvais mikrofons : 5'

15:00 - 18:00 (DEBATES PAR AKTUĀLIEM TEMATIEM)

Padome (ieskaitot atbildes) : 25'
Komisija (ieskaitot atbildes) : 25'
Autori : 5'

Runātāju saraksts 
Deputāti  : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
Brīvais mikrofons (3 x 5') : 15'

21:00 - 24:00

Komisija (ieskaitot atbildes) : 15'
Referenti (3 x 6') : 18'

Runātāju saraksts 
Deputāti  : 90'

PPE-DE : 29   PSE : 22   ALDE : 12   UEN : 6   Verts/ALE : 6   GUE/NGL : 6   IND/DEM : 4   NI : 5
Brīvais mikrofons (3 x 5') : 15'
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Ceturtdiena, 2008. gada 19. jūnijs

10:00  - 11:50

Komisija (ieskaitot atbildes) : 5'
Referents : 6'

Runātāju saraksts 
Deputāti  : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
Brīvais mikrofons : 5'

15:00 - 16:00

Komisija (ieskaitot atbildes) : 15'
Katra rezolūcijas priekšlikuma autors : 1'

Runātāju saraksts 
Deputāti  : 30'

PPE-DE : 7   PSE : 6   ALDE : 4   UEN : 3   Verts/ALE : 3   GUE/NGL : 3   IND/DEM : 2   NI : 2
Brīvais mikrofons (3 x 2') : 6'

Otrdiena, 2008. gada 24. jūnijs

9:00 - 11:00

Padome (ieskaitot atbildes) : 20'
Komisija (ieskaitot atbildes) : 10'

Runātāju saraksts 
Deputāti  : 60'

PPE-DE : 18   PSE : 14   ALDE : 8   UEN : 5   Verts/ALE : 4   GUE/NGL : 4   IND/DEM : 3   NI : 4
Brīvais mikrofons : 5'
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 Termiņi

Pirmdiena, 2008. gada 16. jūnijs

12  Ieteikums otrajam lasījumam: Caroline Jackson (A6-0162/2008) - 
Pamatdirektīvas par atkritumiem pārskatīšana

- Grozījumi; noraidīti Termiņš beidzies

13  Ieteikums otrajam lasījumam: Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Vides 
kvalitātes standarti ūdens resursu politikas jomā

- Grozījumi; noraidīti Termiņš beidzies

4  Komisijas paziņojums - Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšana 
katastrofu gadījumos

- Rezolūcijas priekšlikums Pirmdiena, 16. jūnijs, 19:00
- Grozījumi Otrdiena, 17. jūnijs, 10:00

6  Komisijas paziņojums - 2008. gada 1. jūlijs, Muitas savienības četrdesmit gadi
- Rezolūcijas priekšlikumi Termiņš beidzies
- Grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikumi Pirmdiena, 16. jūnijs, 19:00

7  Ziņojums: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Nabadzības un 
sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gads

- Grozījumi Termiņš beidzies

8  Ziņojums: Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Kohēzijas politikas ietekme uz 
mazaizsargātu kopienu un grupu integrāciju

- Grozījumi Termiņš beidzies

9  Ziņojums: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Attīstības politikas saskaņotība un 
ES īstenotās atsevišķu bioloģisko dabas resursu izmantošanas ietekme uz attīstību 
Rietumāfrikā

- Grozījumi Termiņš beidzies

Otrdiena, 2008. gada 17. jūnijs

40  Ziņojums: Manfred Weber (A6-0339/2007) - Kopīgas normas un procedūras tādu 
trešo valstu pilsoņu repatriācijai, kuri uzturas nelikumīgi

- Grozījumi Termiņš beidzies

56  Ziņojums: David Casa (A6-0231/2008) - Vienotās valūtas pieņemšana Slovākijā 
2009. gada 1. janvārī

- Grozījumi Termiņš beidzies

26  Ziņojums: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - Jūrnieku minimālais 
sagatavotības līmenis (pārstrādātā versija)

- Grozījumi Termiņš beidzies

42  Ziņojums: Avril Doyle (A6-0190/2008) - Farmakoloģiski aktīvu vielu atlieku 
pieļaujamā daudzuma noteikšana dzīvnieku izcelsmes produktos

- Grozījumi Termiņš beidzies

36  Ziņojums: Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Elektroenerģijas iekšējais tirgus
- Grozījumi Termiņš beidzies
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37  Ziņojums: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Nosacījumi attiecībā uz pieeju 
tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā

- Grozījumi Termiņš beidzies

38  Ziņojums: Giles Chichester (A6-0226/2008) - Energoregulatoru sadarbības 
aģentūra

- Grozījumi Termiņš beidzies

68  Ziņojums: Mia De Vits (A6-0202/2008) - Virzība uz Eiropas Enerģijas patērētāju 
tiesību hartu

- Grozījumi Pirmdiena, 16. jūnijs, 19:00

73  Komisijas paziņojums - Mājputnu kaulu importēšana
- Rezolūcijas priekšlikumi Pirmdiena, 16. jūnijs, 19:00
- Grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikumi Otrdiena, 17. jūnijs, 17:00

5  Ziņojums: Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Gājēju un citu ievainojamu 
satiksmes dalībnieku aizsardzība

- Grozījumi Termiņš beidzies

27  Ziņojums: József Szájer (A6-0088/2008) - Atsevišķu tiesību aktu pielāgošana 
Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 
2006/512/EK - Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai (pirmā daļa)

- Grozījumi Termiņš beidzies

28  Ziņojums: József Szájer (A6-0086/2008) - Atsevišķu tiesību aktu pielāgošana 
Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 
2006/512/EK - Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai (trešā daļa)

- Grozījumi Termiņš beidzies

63  Ziņojums: Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Autonomas Kopienas tarifu kvotas 
dažu zvejas produktu importam Kanāriju salās

- Grozījumi Termiņš beidzies

Trešdiena, 2008. gada 18. jūnijs

79  Lēmuma priekšlikums - Eiropas Komisijas viceprezidenta Jacques Barrot jaunu 
pilnvaru piešķiršanas apstiprināšana

- Lēmuma priekšlikums Otrdiena, 17. jūnijs, 17:00
- Grozījumi Otrdiena, 17. jūnijs, 19:00

80  Lēmuma priekšlikums - Apstiprināšana Antonio Tajani iecelšanai Komisijas 
locekļa amatā 

- Lēmuma priekšlikums Otrdiena, 17. jūnijs, 17:00
- Grozījumi Otrdiena, 17. jūnijs, 19:00

34  Ziņojums: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Eiropas ombuda statūti
- Grozījumi Termiņš beidzies

81  Mutiski jautājumi - Krīze zivsaimniecības nozarē sakarā ar dīzeļdegvielas cenu 
paaugstināšanos (O-0063/2008 - B6-0162/2008) (O-0064/2008 - B6-0163/2008)

- Rezolūcijas priekšlikumi Pirmdiena, 16. jūnijs, 19:00
- Grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikumi Otrdiena, 17. jūnijs, 17:00
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49  Padomes un Komisijas paziņojumi - Eiropas Savienības un Krievijas augstākā 
līmeņa sanāksmes sagatavošana (2008. gada 26. un 27. jūnijs)

- Rezolūcijas priekšlikumi Termiņš beidzies
- Grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikumi Pirmdiena, 16. jūnijs, 19:00

51  Ieteikums otrajam lasījumam: Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008) - Bīstamo 
kravu iekšzemes pārvadājumi

- Grozījumi; noraidīti Termiņš beidzies

54  Ziņojums: Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Ceļu infrastruktūras drošība
- Grozījumi Termiņš beidzies

78  Ziņojums: Liam Aylward (A6-0196/2008) - Aitkopības un kazkopības nozares 
nākotne Eiropā

- Grozījumi Pirmdiena, 16. jūnijs, 19:00

Ceturtdiena, 2008. gada 19. jūnijs

57  Ziņojums: Zita Gurmai (A6-0169/2008) - Ceļā uz drošāku, tīrāku un efektīvāku 
mobilitāti Eiropas mērogā: pirmais ziņojums par viedajiem automobiļiem

- Grozījumi Termiņš beidzies

65  Mjanma: apcietinājuma saglabāšana politieslodzītajiem 
- Rezolūcijas priekšlikumi (Reglamenta 115. pants) Pirmdiena, 16. jūnijs, 20:00
- Grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikumi (Reglamenta 115. pants) Trešdiena, 18. jūnijs, 13:00

66  Somālija: pastāvīga civiliedzīvotāju slepkavošana
- Rezolūcijas priekšlikumi (Reglamenta 115. pants) Pirmdiena, 16. jūnijs, 20:00
- Grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikumi (Reglamenta 115. pants) Trešdiena, 18. jūnijs, 13:00

67  Irāna: nepilngadīgu noziedznieku sodīšana
- Rezolūcijas priekšlikumi (Reglamenta 115. pants) Pirmdiena, 16. jūnijs, 20:00
- Grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikumi (Reglamenta 115. pants) Trešdiena, 18. jūnijs, 13:00

Atsevišķi  balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta

- Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdien Piektdiena, 13. jūnijs, 12:00
- Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdien Pirmdiena, 16. jūnijs, 19:00
- Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdien Otrdiena, 17. jūnijs, 19:00
- Rezolūcijas priekšlikumi attiecībā uz debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un 

tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 115. pants) Ceturtdiena, 19. jūnijs, 10:00


