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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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Pirmdiena, 2017. gada 11. decembris 1

17:00 - 23:00 1

Sesijas atsākšana un darba kārtība 1

Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi  - Ziņojums: Albert Deß (A8-0380/2017) 1

Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība  - Ieteikums otrajam lasījumam: Linnéa Engström (A8-0374/2017) 1

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana
attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada
- Ziņojums: Julie Girling (A8-0258/2017) 1

2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā  -
Ziņojums: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017) 1

Kopīgās debates - ES un Kazahstānas partnerības nolīgums 2

Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu  - Ieteikums: Liisa Jaakonsaari
(A8-0325/2017) 2

Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu  - Ziņojums: Liisa Jaakonsaari
(A8-0335/2017) 2

Īss turpmāk minētā ziņojuma izklāsts 2

Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju  - Ziņojums: Marietje Schaake (A8-0384/2017) 2

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants) 2

Otrdiena, 2017. gada 12. decembris 3

09:00 - 11:50 3

Ziņojums par izmeklēšanu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas  - Ziņojums: Petr Ježek, Jeppe Kofod (A8-0357/2017) 3

Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana  - Ziņojums: Udo Bullmann, José Manuel
Fernandes (A8-0198/2017) 3

12:00 - 14:00 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi 3

Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība  - Ieteikums otrajam lasījumam: Linnéa Engström (A8-0374/2017) 3

Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi  - Ziņojums: Albert Deß (A8-0380/2017) 3

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana
attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada
- Ziņojums: Julie Girling (A8-0258/2017) 3

Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana  - Ziņojums: Udo Bullmann, José Manuel
Fernandes (A8-0198/2017) 4

Noteikumi par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju
tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām  - Ziņojums: Tiemo Wölken
(A8-0378/2017) 4

Pieprasījums aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti  - Ziņojums: Gilles Lebreton
(A8-0398/2017) 4

Pieprasījums atcelt Ingeborg Gräßle imunitāti  - Ziņojums: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017) 4

Muitas nodokļi dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs  - Ziņojums: Jiří
Maštálka (A8-0331/2017) 4

EK un ASV gaisa satiksmes nolīgums  - Ieteikums: Theresa Griffin (A8-0376/2017) 4

ES un Šveices Nolīgums par to siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sistēmu sasaisti  - Ieteikums: Christofer
Fjellner (A8-0386/2017) 4

Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu  - Ieteikums: Liisa Jaakonsaari
(A8-0325/2017) 5

Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu  - Ziņojums: Liisa Jaakonsaari
(A8-0335/2017) 5

Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņa pagarināšana  - Ziņojums: Roberto
Gualtieri (A8-0393/2017) 5



Satura rādītājs
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2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā  -
Ziņojums: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017) 5

Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju  - Ziņojums: Marietje Schaake (A8-0384/2017) 5

15:00 - 24:00 5

Stāvoklis Afganistānā - Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un
drošības politikas jautājumos paziņojums 5

Rohindžu stāvoklis - Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības
politikas jautājumos paziņojums 5

Kopīgās debates - Eiropas ārējā, drošības un aizsardzības politika 6

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu  - Ziņojums: Michael Gahler
(A8-0351/2017) 6

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu  - Ziņojums: David McAllister
(A8-0350/2017) 6

Pastāvīgā strukturētā sadarbība (PESCO) — jauna lappuse Eiropas drošības un aizsardzības politikā -
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas
jautājumos paziņojums 6

Vienošanās par Irānas kodolprogrammu - Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves
ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums 6

ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojums attiecībā uz Jeruzalemes atzīšanu par Izraēlas galvaspilsētu -
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos
paziņojums 6

Migrantu stāvoklis Lībijā - Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un
drošības politikas jautājumos paziņojums 6

2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā  -
Ziņojums: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 6

Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai  - Ziņojums: Alyn Smith (A8-0382/2017) 7

Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz vertikāli novietotiem
iesmiem saldētā gaļā - Iebildums saskaņā ar Reglamenta 106. pantu 7

Trešdiena, 2017. gada 13. decembris 8

09:00 - 11:50 PRIORITĀRĀS DEBATES 8

Kopīgās debates - Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 8

Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2017. gada 14. un 15. decembrī - Padomes un Komisijas
paziņojumi 8

Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti 8

12:00 - 12:30 8

Saharova balvas piešķiršana 8

12:30 - 14:30 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi 8

Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti - Rezolūciju priekšlikumi 8

15:00 - 23:00 8

Šengenas zonas paplašināšana un stiprināšana: Bulgārija, Rumānija un Horvātija - Debates par aktuāliem
jautājumiem (Reglamenta 153.a pants) 8

Sociālā pīlāra īstenošana - Padomes un Komisijas paziņojumi 8

Programma 2030. gadam un Eurostat ziņojums par to, kā tiek uzraudzīta virzība uz ilgtspējīgas attīstības
mērķu sasniegšanu ES - Padomes un Komisijas paziņojumi 9

ES civilās aizsardzības mehānisms ar pašu operatīvajām spējām - Padomes un Komisijas paziņojumi 9

Nacistu un fašistu simbolu un saukļu ES mēroga aizliegums - Padomes un Komisijas paziņojumi 9

Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības - Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (O-000089/2017 -
B8-0613/2017)  (O-000090/2017 - B8-0614/2017) 9

Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas
apkarošanu īstenošana  - Ziņojums: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017) 9



Satura rādītājs
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Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris 10

08:30 - 11:50 10

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā  - Ziņojums: Notis Marias (A8-0387/2017) 10

Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija  - Ziņojums: Bas Eickhout (A8-0356/2017) 10

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem - ne vairāk par vienu stundu
(Reglamenta 135. pants) 10

Vārda brīvība Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lieta 10

Kambodža: opozīcijas aizliegšana 10

Salvadora: tādu sieviešu lietas, kuras sauktas pie atbildības par spontāniem abortiem 10

12:00 - 14:00 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi 11

Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz vertikāli novietotiem
iesmiem saldētā gaļā - Iebildums saskaņā ar Reglamenta 106. pantu 11

Ieteikumu projekts pēc izmeklēšanas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu
un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas 11

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu  - Ziņojums: Michael Gahler
(A8-0351/2017) 11

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu  - Ziņojums: David McAllister
(A8-0350/2017) 11

2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā  -
Ziņojums: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 11

Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai  - Ziņojums: Alyn Smith (A8-0382/2017) 11

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem
(Reglamenta 135. pants) 11

Direktīva, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka
ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza
Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā
tirgus informācijas sistēmu  - Ziņojums: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) 11

Stāvoklis Afganistānā - Rezolūciju priekšlikumi 12

Rohindžu stāvoklis - Rezolūciju priekšlikumi 12

Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas
apkarošanu īstenošana  - Ziņojums: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017) 12

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā  - Ziņojums: Notis Marias (A8-0387/2017) 12

Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija  - Ziņojums: Bas Eickhout (A8-0356/2017) 12

Uzstāšanās laiks (Reglamenta 162. pants) 14

Termiņi 16
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17:00 - 23:00 Debates

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

69 À«««I • Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi

Ziņojums: Albert Deß (A8-0380/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu
noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr.
1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 652/2014

[2016/0282B(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

12 À«««II • Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība

Ieteikums otrajam lasījumam: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas
Parlamenta un Padomes regulu par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008

[2015/0289(COD)]

Zivsaimniecības komiteja

41 À«««I • ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas
ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un
sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada

Ziņojums: Julie Girling (A8-0258/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Direktīvu
2003/87/EK nolūkā saglabāt pašreizējo darbības jomas ierobežojumu attiecībā uz aviācijas
darbības darbībām un sagatavoties globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada

[2017/0017(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

(Debates: 11/09/2017, balsojums: 13/09/2017)

21 À • 2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku
pārmaiņu Savienībā

Ziņojums: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana
demokrātisku pārmaiņu Savienībā

[2017/2069(INI)]

Lūgumrakstu komiteja
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51 ««« • Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu

Ieteikums: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu
Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās
dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses

[2016/0166(NLE)]

Ārlietu komiteja

50 • Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu

Ziņojums: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam
par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Padziļinātas partnerības un sadarbības
nolīgumu starp ES un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku,
no otras puses

[2017/2035(INI)]

Ārlietu komiteja

20 À • Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju

Ziņojums: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Ziņojums par virzību uz digitālās tirdzniecības stratēģiju

[2017/2065(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

2 • Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
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09:00 - 11:50 Debates

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

15:00 - 24:00 Debates

14 • Ziņojums par izmeklēšanu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju,
nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

Ziņojums: Petr Ježek, Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Ziņojums par izmeklēšanu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu
apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

[2017/2013(INI)]

Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem
pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā
uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu
maksāšanas

47 À«««I • Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana

Ziņojums: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu
(ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda
termiņa pagarināšanu, kā arī šā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju centra tehnisku
uzlabojumu ieviešanu

[2016/0276(COD)]

Budžeta komiteja

Ekonomikas un monetārā komiteja

12 À«««II - Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība

Ieteikums otrajam lasījumam: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

[2015/0289(COD)]

Zivsaimniecības komiteja

69 À«««I - Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi

Ziņojums: Albert Deß (A8-0380/2017)

[2016/0282B(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

41 À«««I - ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu
saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma
ieviešanai no 2021. gada

Ziņojums: Julie Girling (A8-0258/2017)

[2017/0017(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

(Debates: 11/09/2017, balsojums: 13/09/2017)
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47 À«««I - Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana

Ziņojums: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

[2016/0276(COD)]

Budžeta komiteja

Ekonomikas un monetārā komiteja

65 «««I - Noteikumi par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām
raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām

Ziņojums: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus, kā
īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm
un televīzijas un radio programmu retranslācijām

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Juridiskā komiteja

Komitejas lēmums sākt sarunas – 69.c pants

63 - Pieprasījums aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti

Ziņojums: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti

[2017/2199(IMM)]

Juridiskā komiteja

64 - Pieprasījums atcelt Ingeborg Gräßle imunitāti

Ziņojums: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Ingeborg Gräßle imunitāti

[2017/2220(IMM)]

Juridiskā komiteja

33 «««I - Muitas nodokļi dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs

Ziņojums: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

Ziņojums par grozītu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par papildu muitas nodokļiem
dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (kodifikācija)

[2014/0175(COD)]

Juridiskā komiteja

49 ««« - EK un ASV gaisa satiksmes nolīgums

Ieteikums: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Gaisa transporta
nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm,
no otras puses

[13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)]

Transporta un tūrisma komiteja

67 ««« - ES un Šveices Nolīgums par to siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sistēmu sasaisti

Ieteikums: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices
Konfederāciju par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu sasaisti

[2017/0193(NLE)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja



 

15:00 - 24:00     
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51 ««« - Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu

Ieteikums: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

[2016/0166(NLE)]

Ārlietu komiteja

50 - Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu

Ziņojums: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

[2017/2035(INI)]

Ārlietu komiteja

68 « - Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņa pagarināšana

Ziņojums: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

Ziņojums par Komisijas priekšlikumu pagarināt Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja amata
pilnvaru termiņu

[2017/0901(NLE)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

21 À - 2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā

Ziņojums: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

[2017/2069(INI)]

Lūgumrakstu komiteja

20 À - Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju

Ziņojums: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

[2017/2065(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

56 À • Stāvoklis Afganistānā

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

[2017/2932(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien

57 À • Rohindžu stāvoklis

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

[2017/2973(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien



Kopīgās debates - Eiropas ārējā, drošības un aizsardzības politika

 
Kopīgo debašu beigas
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30 À • Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

Ziņojums: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas
īstenošanu

[2017/2123(INI)]

Ārlietu komiteja

15 À • Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu

Ziņojums: David McAllister (A8-0350/2017)

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu

[2017/2121(INI)]

Ārlietu komiteja

73 • Pastāvīgā strukturētā sadarbība (PESCO) — jauna lappuse Eiropas drošības
un aizsardzības politikā

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

[2017/3004(RSP)]

58 • Vienošanās par Irānas kodolprogrammu

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

[2017/2972(RSP)]

80 • ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojums attiecībā uz Jeruzalemes atzīšanu par
Izraēlas galvaspilsētu

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

[2017/3012(RSP)]

74 • Migrantu stāvoklis Lībijā

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

[2017/3005(RSP)]

31 À • 2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas
Savienības politika šajā jomā

Ziņojums: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Ziņojums par 2016. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas
Savienības politiku šajā jomā

[2017/2122(INI)]

Ārlietu komiteja



7 7Otrdiena, 2017. gada 12. decembris

614.777/OJ 614.777/OJ

34 À • Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai

Ziņojums: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas
priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas
jautājumos par Honkongu 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai

[2017/2204(INI)]

Ārlietu komiteja

Reglamenta 113. pants

66 À • Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz
vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā

Iebildums saskaņā ar Reglamenta 106. pantu

[2017/2920(RPS)]



Trešdiena, 2017. gada 13. decembris

 

 

09:00 - 11:50     PRIORITĀRĀS DEBATES
 
Kopīgās debates - Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 

 
Kopīgo debašu beigas

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

 

15:00 - 23:00     
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09:00 - 11:50 PRIORITĀRĀS DEBATES

12:00 - 12:30 Saharova balvas piešķiršana

12:30 - 14:30 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

15:00 - 23:00 Debates

11 • Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2017. gada 14. un 15. decembrī

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2017/2858(RSP)]

54 À • Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti

[2017/2964(RSP)]

81 • Saharova balvas piešķiršana

2017. gada Saharova balvas piešķiršana Demokrātiskajai opozīcijai Venecuēlā:
Nacionālā asambleja, ko pārstāv tās priekšsēdētājs Julio Borges, un visi organizācijas
Foro Penal Venezolano (juridisku konsultāciju forums Venecuēlā) uzskaitītie
politieslodzītie, kurus pārstāv Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon
Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos un Andrea González

54 À - Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0676/2017, B8-0677/2017

[2017/2964(RSP)]

79 • Šengenas zonas paplašināšana un stiprināšana: Bulgārija, Rumānija un Horvātija

Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 153.a pants)

[2017/3009(RSP)]

59 • Sociālā pīlāra īstenošana

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2017/2974(RSP)]
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77 • Programma 2030. gadam un Eurostat ziņojums par to, kā tiek uzraudzīta virzība uz
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu ES

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2017/3006(RSP)]

76 • ES civilās aizsardzības mehānisms ar pašu operatīvajām spējām

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2017/2975(RSP)]

78 • Nacistu un fašistu simbolu un saukļu ES mēroga aizliegums

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2017/3007(RSP)]

75 • Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski

Danuta Maria Hübner (O-000089/2017 - B8-0613/2017)
Konstitucionālo jautājumu komiteja
Padome
Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības

Danuta Maria Hübner (O-000090/2017 - B8-0614/2017)
Konstitucionālo jautājumu komiteja
Komisija
Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības

[2017/2993(RSP)]

55 À • Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas
un bērnu pornogrāfijas apkarošanu īstenošana

Ziņojums: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Ziņojums par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13.
decembra Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas
izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu

[2015/2129(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja



Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris

 

 

08:30 - 11:50     

 

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem - ne

vairāk par vienu stundu (Reglamenta 135. pants)
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08:30 - 11:50 Debates

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

44 À • Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā

Ziņojums: Notis Marias (A8-0387/2017)

Ziņojums saskaņā ar Reglamenta 216. panta 7. punktu par Lūgumrakstu komitejas
apspriežu rezultātiem 2016. gadā

[2017/2222(INI)]

Lūgumrakstu komiteja

39 À • Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija

Ziņojums: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Ziņojums par Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģiju

[2016/2327(INI)]

Transporta un tūrisma komiteja

70 À • Vārda brīvība Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lieta

RC B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017,
B8-0693/2017

[2017/3001(RSP)]

71 À • Kambodža: opozīcijas aizliegšana

RC B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017,
B8-0696/2017, B8-0697/2017

[2017/3002(RSP)]

72 À • Salvadora: tādu sieviešu lietas, kuras sauktas pie atbildības par spontāniem
abortiem

RC B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC B8-0695/2017, B8-0695/2017,
B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017

[2017/3003(RSP)]
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66 À - Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz vertikāli novietotiem
iesmiem saldētā gaļā

Iebildums saskaņā ar Reglamenta 106. pantu

B8-0666/2017

[2017/2920(RPS)]

10 À - Ieteikumu projekts pēc izmeklēšanas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu
apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

B8-0660/2017

[2016/3044(RSP)]

Reglamenta 198. pants

30 À - Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

Ziņojums: Michael Gahler (A8-0351/2017)

[2017/2123(INI)]

Ārlietu komiteja

15 À - Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu

Ziņojums: David McAllister (A8-0350/2017)

[2017/2121(INI)]

Ārlietu komiteja

31 À - 2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā
jomā

Ziņojums: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

[2017/2122(INI)]

Ārlietu komiteja

34 À - Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai

Ziņojums: Alyn Smith (A8-0382/2017)

[2017/2204(INI)]

Ārlietu komiteja

Reglamenta 113. pants

9 • Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu
pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

82 «««I - Direktīva, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar
ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru
un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību,
izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu

Ziņojums: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā īstenot
Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju
piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu
(ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu

[COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)]

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Komitejas lēmums sākt sarunas – 69.c pants
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56 À - Stāvoklis Afganistānā

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017,
B8-0683/2017, B8-0684/2017

[2017/2932(RSP)]

57 À - Rohindžu stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017,
B8-0673/2017, B8-0674/2017

[2017/2973(RSP)]

55 À - Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu
pornogrāfijas apkarošanu īstenošana

Ziņojums: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

[2015/2129(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

44 À - Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā

Ziņojums: Notis Marias (A8-0387/2017)

[2017/2222(INI)]

Lūgumrakstu komiteja

39 À - Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija

Ziņojums: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

[2016/2327(INI)]

Transporta un tūrisma komiteja



 

 
Uzstāšanās laiks (Reglamenta 162. pants) 

Termiņi
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Uzstāšanās laiks (Reglamenta 162. pants)

 
 

Pirmdiena, 2017. gada 11. decembris

 

17:00 - 23:00

 

 

Otrdiena, 2017. gada 12. decembris

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 24:00
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Komisija (ieskaitot atbildes) :30'

Referenti (5 x 6') :30'

Atzinumu sagatavotāji (7 x 1') :7'

Referents (Reglamenta 52. panta 2. punkts) :4'

Brīvā mikrofona procedūra (6 x 5') :30'

Deputāti :119' 30

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12', ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4' 30

Komisija (ieskaitot atbildes) :10'

Referenti (4 x 6') :24'

Atzinumu sagatavotāji (5 x 1') :5'

Brīvā mikrofona procedūra (2 x 5') :10'

Deputāti :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5', NI
: 3' 30

Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve (ieskaitot
atbildes)

:70'

Komisija (ieskaitot atbildes) :5'

Referenti (4 x 6') :24'

Atzinumu sagatavotāji (2 x 1') :2'

Autors (komiteja) :5'

Brīvā mikrofona procedūra (9 x 5') :45'

Deputāti :254' 30

PPE : 70' 30, S&D : 61' 30, ECR : 25' 30, ALDE : 23' 30, GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16',
ENF : 13' 30, NI : 7' 30



Trešdiena, 2017. gada 13. decembris

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris

 

08:30 - 11:50
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Padome (ieskaitot atbildes) :15'

Komisija (ieskaitot atbildes) :15'

Brīvā mikrofona procedūra :5'

Deputāti :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI :
3' 30

Padome (ieskaitot atbildes) :50'

Komisija (ieskaitot atbildes) :55'

Referents :6'

Atzinumu sagatavotāji (2 x 1') :2'

Autors (komiteja) :5'

Referents debatēs par aktuāliem jautājumiem :4'

Brīvā mikrofona procedūra (6 x 5') :30'

Deputāti :210' 30

PPE : 57' 30, S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 19' 30, GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 13' 30,
ENF : 11' 30, NI : 6' 30

Komisija (ieskaitot atbildes) :25'

Referenti (2 x 6') :12'

Atzinuma sagatavotājs :1'

Katra rezolūcijas priekšlikuma autors (Reglamenta 135. pants) :1'

Brīvā mikrofona procedūra (2 x 5') :10'

Brīvā mikrofona procedūra (Reglamenta 135. pants) (3 x 2') :6'

Deputāti :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5', NI
: 3' 30



Termiņi

 
 

Pirmdiena, 2017. gada 11. decembris

 

 

Otrdiena, 2017. gada 12. decembris
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69 À • Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi  - Ziņojums: Albert Deß
(A8-0380/2017)

- Grozījumi; noraidīšana Ceturtdiena, 7. decembris, 13:00

12 À • Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība  - Ieteikums otrajam lasījumam: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

- Grozījumi; noraidīšana Trešdiena, 6. decembris, 13:00

41 À • ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana
attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no
2021. gada  - Ziņojums: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Grozījumi; noraidīšana Trešdiena, 6. decembris, 13:00

21 À • 2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā  -
Ziņojums: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi
rezolūciju priekšlikumi

Trešdiena, 6. decembris, 13:00

20 À • Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju  - Ziņojums: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi
rezolūciju priekšlikumi

Piektdiena, 8. decembris, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc saraksta Pirmdiena, 11. decembris, 19:00

47 À • Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana  - Ziņojums: Udo Bullmann, José Manuel
Fernandes (A8-0198/2017)

- Grozījumi; noraidīšana Trešdiena, 6. decembris, 13:00

56 À • Stāvoklis Afganistānā - Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un
drošības politikas jautājumos paziņojums

- Rezolūciju priekšlikumi Pirmdiena, 11. decembris, 19:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi Trešdiena, 13. decembris, 13:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi Trešdiena, 13. decembris, 14:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc saraksta Trešdiena, 13. decembris, 19:00

57 À • Rohindžu stāvoklis - Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības
politikas jautājumos paziņojums

- Rezolūciju priekšlikumi Trešdiena, 6. decembris, 13:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi Trešdiena, 13. decembris, 12:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi Trešdiena, 13. decembris, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc saraksta Trešdiena, 13. decembris, 19:00

30 À • Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu  - Ziņojums: Michael Gahler
(A8-0351/2017)

- Grozījumi Trešdiena, 6. decembris, 13:00



 

Trešdiena, 2017. gada 13. decembris

 

 

Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris
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15 À • Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu  - Ziņojums: David McAllister
(A8-0350/2017)

- Grozījumi Trešdiena, 6. decembris, 13:00

31 À • 2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā
- Ziņojums: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Grozījumi Trešdiena, 6. decembris, 13:00

34 À • Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai  - Ziņojums: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Grozījumi Piektdiena, 8. decembris, 13:00

66 À • Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz vertikāli novietotiem
iesmiem saldētā gaļā - Iebildums saskaņā ar Reglamenta 106. pantu

- Grozījumi Piektdiena, 8. decembris, 13:00

54 À • Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti

- Rezolūciju priekšlikumi Pirmdiena, 11. decembris, 19:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi Otrdiena, 12. decembris, 13:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi Otrdiena, 12. decembris, 14:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc saraksta Otrdiena, 12. decembris, 19:00

55 À • Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu
pornogrāfijas apkarošanu īstenošana  - Ziņojums: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- Grozījumi Pirmdiena, 11. decembris, 19:00

44 À • Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā  - Ziņojums: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Grozījumi Trešdiena, 6. decembris, 13:00

39 À • Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija  - Ziņojums: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Grozījumi Trešdiena, 6. decembris, 13:00

70 À • Vārda brīvība Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lieta

- Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants) Pirmdiena, 11. decembris, 20:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi
(Reglamenta 135. pants)

Trešdiena, 13. decembris, 13:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants) Trešdiena, 13. decembris, 14:00

71 À • Kambodža: opozīcijas aizliegšana

- Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants) Pirmdiena, 11. decembris, 20:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi
(Reglamenta 135. pants)

Trešdiena, 13. decembris, 13:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants) Trešdiena, 13. decembris, 14:00
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72 À • Salvadora: tādu sieviešu lietas, kuras sauktas pie atbildības par spontāniem abortiem

- Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants) Pirmdiena, 11. decembris, 20:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi
(Reglamenta 135. pants)

Trešdiena, 13. decembris, 13:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants) Trešdiena, 13. decembris, 14:00

10 À • Ieteikumu projekts pēc izmeklēšanas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu
apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

- Grozījumi Trešdiena, 6. decembris, 13:00

- Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdien Piektdiena, 8. decembris, 12:00

- Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdien Pirmdiena, 11. decembris, 19:00

- Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdien Otrdiena, 12. decembris, 19:00

- Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un
tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

Trešdiena, 13. decembris, 19:00
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