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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



Satura rādītājs

Satura rādītājs
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Trešdiena, 2015. gada 28. janvāris 1

15:00 - 20:00 1

Sesijas atsākšana un darba kārtība 1

Terorisma apkarošanas pasākumi - Komisijas paziņojums 1

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds - Padomes un Komisijas paziņojumi 1

Ceļvedis virzībai uz jaunu starptautisku vienošanos klimata jomā Parīzē - Padomes un Komisijas paziņojumi 1

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants) 1

Uzstāšanās laiks (Reglamenta 162. pants) 3

Termiņi 4
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15:00 - 20:00 Debates

5 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

14 À • Terorisma apkarošanas pasākumi

Komisijas paziņojums

[2015/2530(RSP)]

Balsošana notiks nākamajā sesijā.

12 • Eiropas Stratēģisko investīciju fonds

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2015/2522(RSP)]

13 • Ceļvedis virzībai uz jaunu starptautisku vienošanos klimata jomā Parīzē

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2015/2521(RSP)]

11 • Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
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Padome (ieskaitot atbildes) :20'

Komisija (ieskaitot atbildes) :30'

Deputāti :120'

PPE : 32' 30, S&D : 28' 30, ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8' 30, NI : 9'

Brīvā mikrofona procedūra (3 x 5') :15'
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14 À • Terorisma apkarošanas pasākumi - Komisijas paziņojums

- Rezolūciju priekšlikumi Trešdiena, 4. februāris, 12:00

- Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumi Pirmdiena, 9. februāris, 19:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi Pirmdiena, 9. februāris, 20:00
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