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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
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Trešdiena, 2020. gada 8. jūlijs 1

14:00 1

Sesijas atsākšana un darba kārtība 1

14:15 - 17:45 Debates 1

Iepazīstināšana ar prezidentvalsts Vācijas pasākumu programmu - Padomes un Komisijas paziņojumi 1

Kopīgās debates - Eiropadomes 2020. gada 19. jūnija un 17. un 18. jūlija sanāksmes 1

Eiropadomes 2020. gada 19. jūnija sanāksmes secinājumi - Eiropadomes un Komisijas paziņojumi 1

Gatavošanās Eiropadomes 2020. gada 17. un 18. jūlija sanāksmei - Eiropadomes un Komisijas
paziņojumi 1

16:30 - 17:45 1

Pirmais balsošanas laiks 1

Aizklāta balsošana 1

Helga Berger izvirzīšana par Revīzijas palātas locekli  - Ziņojums: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020) 1

Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora iecelšana  - Ziņojums: Irene Tinagli (A9-0132/2020) 2

Balsošana par pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants) 2

***I (ENVI) Pārejas noteikumi, lai risinātu Covid-19 krīzes ietekmi (Regulas (ES) 2016/1628 grozīšana) 2

***I (ENVI) Cilvēkiem paredzētu zāļu, kas satur ģenētiski modificētus organismus vai no tiem sastāv un ir
paredzētas koronavīrusa slimības ārstēšanai vai profilaksei, klīnisko pārbaužu veikšana un piegāde 2

Viens balsojums 2

Priekšlikums, ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza
Regulu (ES) Nr. 1303/2013  - Ziņojums: Younous Omarjee (A9-0111/2020) 2

Priekšlikums, ar ko Regulu (ES) 2017/2454 groza attiecībā uz piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19
krīzes sākšanos  - Ziņojums: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020) 2

ES valstspiederīgo bērnu starptautiska un iekšzemes nolaupīšana Japānā, ko veic šo bērnu vecāki -
Rezolūcijas priekšlikums 2

To cilvēku tiesības Covid-19 krīzes laikā, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi - Rezolūcijas
priekšlikums 2

Balsošanas par priekšlikumiem attiecībā uz procedūru 2

Īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā un izpildes
nodrošināšanas prasības 3

Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un
pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību 3

Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē 3

Balsošana par grozījumiem 3

Direktīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 grozīšana attiecībā uz transponēšanas un piemērošanas
datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos 3

2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām 3

2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli 3

19:00 - 21:00 Debates 3

Visaptveroša Savienības politika nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
novēršanai — Komisijas Rīcības plāns un nesenā notikumu attīstība - Padomes un Komisijas paziņojumi 3

ES sabiedrības veselības stratēģija pēc Covid-19 pandēmijas - Padomes un Komisijas paziņojumi 3

20:00 4

Rezultātu paziņošana 4



Satura rādītājs
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20:30 - 21:45 4

Otrais balsošanas laiks 4

Balsošana par grozījumiem 4

Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu
vadītāju norīkošanai darbā  - Ieteikums otrajam lasījumam: Kateřina Konečná (A9-0114/2020) 4

Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un
pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību  - Ieteikums otrajam lasījumam: Henna Virkkunen (A9-0115/2020) 4

Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē  - Ieteikums otrajam lasījumam: Ismail Ertug (A9-0116/2020) 4

2018. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 4

Ceturtdiena, 2020. gada 9. jūlijs 5

09:00 5

Rezultātu paziņošana 5

09:15 - 10:30 5

Pirmais balsošanas laiks 5

Balsošana par grozījumiem 5

Grozījumi rezolūciju priekšlikumiem - humanitārā situācija Venecuēlā un migrācijas un bēgļu krīze 5

Grozījumi rezolūciju priekšlikumiem - Visaptveroša Savienības politika nelikumīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai - Komisijas Rīcības plāns un nesenā notikumu attīstība 5

09:15 - 11:30 Debates 5

Kopīgās debates - Komisijas priekšsēdētājas vietnieka un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības
politikas jautājumos paziņojums 5

Ikgadējais 2019. gada ziņojums par cilvēktiesībām 5

Stabilitāte un drošība Vidusjūras austrumu daļā un Turcijas negatīvā loma 5

Stāvoklis Baltkrievijā 5

14:15 6

Rezultātu paziņošana 6

14:30 - 15:45 6

Otrais balsošanas laiks 6

Balsošana par grozījumiem 6

Eiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu
termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu  - Ziņojums: Loránt Vincze 6

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes 6

2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts "Atbalsta turpināšana bēgļiem un uzņēmējkopienām,
reaģējot uz Sīrijas krīzi Jordānijā, Libānā un Turcijā" 6

Grozījumi rezolūciju priekšlikumiem - ES sabiedrības veselības stratēģija pēc Covid-19 6

14:30 - 16:30 Debates 6

Ilgtspēju sekmējoša stratēģija attiecībā uz ķimikālijām - Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  (O-000044/2020
- B9-0013/20) 6

Romu iekļaušanas procesa stimulēšana Eiropā nākamajā desmitgadē - Padomes un Komisijas paziņojumi 6

Pašreizējais stāvoklis Padomes sarunās par regulu par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu
gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs - Padomes un Komisijas paziņojumi 6
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18:15 7

Rezultātu paziņošana 7

18:30 - 19:45 7

Trešais balsošanas laiks 7

Galīgie balsojumi 7

Direktīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 grozīšana attiecībā uz transponēšanas un piemērošanas
datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos  - Ziņojums: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020) 7

2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām  - Ziņojums: David Cormand
(A9-0081/2020) 7

2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli  - Ziņojums: Bas Eickhout
(A9-0118/2020) 7

2018. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu  - Ziņojums:
Joachim Kuhs (A9-0103/2020) 7

Humanitārā situācija Venecuēlā un migrācijas un patvēruma krīze - Rezolūciju priekšlikumi 7

Balsošana par grozījumiem 7

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu -  aktīvās vielas, tostarp
flumioksazīns 7

Grozījumi rezolūciju priekšlikumiem - Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana 8

ES un Jaunzēlandes nolīguma, par kuru notiek sarunas, noslēgšana par personas datu apmaiņu cīņai pret
smagiem noziegumiem un terorismu 8

Grozījumi rezolūciju priekšlikumiem - Ilgtspēju sekmējoša ķimikāliju stratēģija 8

Piektdiena, 2020. gada 10. jūlijs 9

09:00 9

Rezultātu paziņošana 9

09:15 - 11:00 Debates 9

Srebreņicas 25. gadadienas atcere - Komisijas paziņojums 9

Eiropas kultūras atveseļošana - Komisijas paziņojums 9

Kohēzijas politikas nozīme Covid-19 radīto sociālekonomisko seku novēršanā - Jautājums, uz kuru jāatbild
mutiski  (O-000035/2020 - B9-0012/20) 9

09:45 - 11:00 9

Pirmais balsošanas laiks 9

Galīgie balsojumi 9

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes  - Ziņojums: José Gusmão (A9-0124/2020) 9

2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts "Atbalsta turpināšana bēgļiem un uzņēmējkopienām,
reaģējot uz Sīrijas krīzi Jordānijā, Libānā un Turcijā"  - Ziņojums: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020) 10

Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2020. gadā, lai turpinātu humāno palīdzību bēgļiem Turcijā  -
Ziņojums: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020) 10

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta  2. un 3. punktu: konkrētas vajadzības izmantot
hroma trioksīdu 10

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu:  aktīvās vielas, tostarp flumioksazīns 10

Vispusīga Eiropas pieeja enerģijas uzglabāšanai  - Ziņojums: Claudia Gamon (A9-0130/2020) 10

Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana - Rezolūciju priekšlikumi 10

Balsošana par grozījumiem 10

Pārejas noteikumi, lai risinātu Covid-19 krīzes ietekmi (Regulas (ES) 2016/1628 grozīšana) 10

***I (ENVI) Cilvēkiem paredzētu zāļu, kas satur ģenētiski modificētus organismus vai no tiem sastāv un ir
paredzētas koronavīrusa slimības ārstēšanai vai profilaksei, klīnisko pārbaužu veikšana un piegāde 10
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13:30 11

Rezultātu paziņošana 11

14:15 - 15:30 11

Otrais balsošanas laiks 11

Galīgie balsojumi 11

ES un Jaunzēlandes nolīguma, par kuru norit sarunas, noslēgšana par personas datu apmaiņu cīņai pret
smagiem noziegumiem un terorismu  - Ziņojums: Annalisa Tardino (A9-0131/2020) 11

Ilgtspēju sekmējoša stratēģija attiecībā uz ķimikālijām - Rezolūciju priekšlikumi 11

Pārejas noteikumi nolūkā risināt Covid-19 krīzes ietekmi (Regulas (ES) 2016/1628 grozīšana)  - Ziņojums: 11

Cilvēkiem paredzētu zāļu, kas satur ģenētiski modificētus organismus vai no tiem sastāv un ir paredzētas
koronavīrusa slimības ārstēšanai vai profilaksei, klīnisko pārbaužu veikšana un piegāde  - Ziņojums: 11

Visaptveroša Savienības politika nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
novēršanai — Komisijas Rīcības plāns un nesenā notikumu attīstība - Rezolūciju priekšlikumi 11

ES sabiedrības veselības stratēģija pēc Covid-19 pandēmijas - Rezolūciju priekšlikumi 11

18:00 12

Rezultātu paziņošana 12

Uzstāšanās laiks (Reglamenta 171. pants) 14

Termiņi 16



Trešdiena, 2020. gada 8. jūlijs

 

 

14:00 

 

14:15 - 17:45     Debates

 
Kopīgās debates - Eiropadomes 2020. gada 19. jūnija un 17. un 18. jūlija sanāksmes

 
Kopīgo debašu beigas

 

16:30 - 17:45
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14:00 Sesijas atsākšana un darba kārtība

14:15 - 17:45 Debates

16:30 - 17:45 Pirmais balsošanas laiks

19:00 - 21:00 Debates

20:00 Rezultātu paziņošana

20:30 - 21:45 Otrais balsošanas laiks

85 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

15 • Iepazīstināšana ar prezidentvalsts Vācijas pasākumu programmu

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2667(RSP)]

17 • Eiropadomes 2020. gada 19. jūnija sanāksmes secinājumi

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2669(RSP)]

90 • Gatavošanās Eiropadomes 2020. gada 17. un 18. jūlija sanāksmei

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2704(RSP)]

124 • Pirmais balsošanas laiks

54 • Aizklāta balsošana

4 - Helga Berger izvirzīšana par Revīzijas palātas locekli

Ziņojums: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Helga Berger par Revīzijas palātas locekli

[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]

Budžeta kontroles komiteja
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50 - Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora iecelšana

Ziņojums: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Eiropas Banku iestādes izpilddirektoru

[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

56 • Balsošana par pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)

59 • ***I (ENVI) Pārejas noteikumi, lai risinātu Covid-19 krīzes ietekmi (Regulas (ES) 2016/1628
grozīšana)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Lūgums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)

140 • ***I (ENVI) Cilvēkiem paredzētu zāļu, kas satur ģenētiski modificētus organismus vai no tiem sastāv
un ir paredzētas koronavīrusa slimības ārstēšanai vai profilaksei, klīnisko pārbaužu veikšana un
piegāde

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Lūgums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)

57 • Viens balsojums

30 «««I - Priekšlikums, ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības
iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013

Ziņojums: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam
piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013

[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]

Reģionālās attīstības komiteja

25 « - Priekšlikums, ar ko Regulu (ES) 2017/2454 groza attiecībā uz piemērošanas datumiem sakarā ar
Covid-19 krīzes sākšanos

Ziņojums: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 2017/2454 groza attiecībā uz piemērošanas
datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos

[COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

16 - ES valstspiederīgo bērnu starptautiska un iekšzemes nolaupīšana Japānā, ko veic šo bērnu vecāki

Rezolūcijas priekšlikums

B9-0205/2020

[2020/2621(RSP)]

Reglamenta 227. pants

36 - To cilvēku tiesības Covid-19 krīzes laikā, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi

Rezolūcijas priekšlikums

B9-0204/2020

[2020/2680(RSP)]

Reglamenta 227. pants

110 • Balsošanas par priekšlikumiem attiecībā uz procedūru



 

19:00 - 21:00     Debates
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61 • Īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā un
izpildes nodrošināšanas prasības

Ieteikums otrajam lasījumam: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja

66 • Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi
un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību

Ieteikums otrajam lasījumam: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja

114 • Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē

Ieteikums otrajam lasījumam: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja

58 • Balsošana par grozījumiem

107 • Direktīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 grozīšana attiecībā uz transponēšanas un piemērošanas
datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos

Ziņojums: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)
Ekonomikas un monetārā komiteja

74 • 2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām

Ziņojums: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Budžeta komiteja

75 • 2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli

Ziņojums: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Budžeta kontroles komiteja

44 À • Visaptveroša Savienības politika nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanai — Komisijas Rīcības plāns un nesenā notikumu
attīstība

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2686(RSP)]

48 À • ES sabiedrības veselības stratēģija pēc Covid-19 pandēmijas

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2691(RSP)]



20:00 

 

20:30 - 21:45
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127 • Rezultātu paziņošana

125 • Otrais balsošanas laiks

67 • Balsošana par grozījumiem

121 À«««II - Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo
transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā

Ieteikums otrajam lasījumam: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvu, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un
attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē
strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā, un groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012

[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

122 À«««II - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi
un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību

Ieteikums otrajam lasījumam: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un
Padomes regulu, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par
maksimālajiem transportlīdzekļa ikdienas un iknedēļas vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un
ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz
pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību

[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

123 À«««II - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē

Ieteikums otrajam lasījumam: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un
Padomes regulu, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, lai
tās pielāgotu norisēm autopārvadājumu nozarē

[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

76 • 2018. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu

Ziņojums: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Budžeta kontroles komiteja
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09:00 

 

09:15 - 10:30

 

09:15 - 11:30     Debates
 

Kopīgās debates - Komisijas priekšsēdētājas vietnieka un Savienības Augstā

pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
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09:00 Rezultātu paziņošana

09:15 - 10:30 Pirmais balsošanas laiks

09:15 - 11:30 Debates

14:15 Rezultātu paziņošana

14:30 - 15:45 Otrais balsošanas laiks

14:30 - 16:30 Debates

18:15 Rezultātu paziņošana

18:30 - 19:45 Trešais balsošanas laiks

135 • Rezultātu paziņošana

126 • Pirmais balsošanas laiks

108 • Balsošana par grozījumiem

109 • Grozījumi rezolūciju priekšlikumiem - humanitārā situācija Venecuēlā un migrācijas un bēgļu krīze

82 • Grozījumi rezolūciju priekšlikumiem - Visaptveroša Savienības politika nelikumīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai - Komisijas Rīcības plāns un nesenā notikumu
attīstība

Rezolūciju priekšlikumi
[2020/2686(RSP)]

42 • Ikgadējais 2019. gada ziņojums par cilvēktiesībām

[2020/2688(RSP)]

93 • Stabilitāte un drošība Vidusjūras austrumu daļā un Turcijas negatīvā loma

[2020/2706(RSP)]

94 • Stāvoklis Baltkrievijā

[2020/2707(RSP)]



14:15 

 

14:30 - 15:45

 

14:30 - 16:30     Debates
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128 • Rezultātu paziņošana

129 • Otrais balsošanas laiks

65 • Balsošana par grozījumiem

28 À«««I - Eiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas
posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu

Ziņojums: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Konstitucionālo jautājumu komiteja

(Balsojums: 19/06/2020)

102 À • Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes

Ziņojums: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

103 À • 2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts "Atbalsta turpināšana bēgļiem un
uzņēmējkopienām, reaģējot uz Sīrijas krīzi Jordānijā, Libānā un Turcijā"

Ziņojums: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Budžeta komiteja

100 • Grozījumi rezolūciju priekšlikumiem - ES sabiedrības veselības stratēģija pēc Covid-19

Padomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2691(RSP)]

96 À • Ilgtspēju sekmējoša stratēģija attiecībā uz ķimikālijām

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja
Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Komisija
Ilgtspēju sekmējoša ķimikāliju stratēģija

[2020/2531(RSP)]

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

47 • Romu iekļaušanas procesa stimulēšana Eiropā nākamajā desmitgadē

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2692(RSP)]

106 • Pašreizējais stāvoklis Padomes sarunās par regulu par Savienības budžeta
aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2709(RSP)]



18:15 

 

18:30 - 19:45
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130 • Rezultātu paziņošana

131 • Trešais balsošanas laiks

72 • Galīgie balsojumi

24 À« - Direktīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 grozīšana attiecībā uz transponēšanas un piemērošanas
datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos

Ziņojums: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Direktīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 groza
attiecībā uz transponēšanas un piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos

[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

26 À - 2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām

Ziņojums: David Cormand (A9-0081/2020)

Ziņojums par 2019. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām

[2019/2126(INI)]

Budžeta komiteja

9 À - 2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli

Ziņojums: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Ziņojums par 2018. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli

[2019/2127(INI)]

Budžeta kontroles komiteja

8 À - 2018. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu

Ziņojums: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Ziņojums par 2018. gada ziņojumu par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret
krāpšanu

[2019/2128(INI)]

Budžeta kontroles komiteja

97 À - Humanitārā situācija Venecuēlā un migrācijas un patvēruma krīze

Rezolūciju priekšlikumi

RC B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020

[2019/2952(RSP)]

(Debates: 18/12/2019)

81 • Balsošana par grozījumiem

78 À • Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu -  aktīvās vielas, tostarp
flumioksazīns

[2020/2671(RSP)]
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80 • Grozījumi rezolūciju priekšlikumiem - Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana

Rezolūciju priekšlikumi
[2020/2549(RSP)]
(Debates: 10.02.2020.)

101 À • ES un Jaunzēlandes nolīguma, par kuru notiek sarunas, noslēgšana par personas datu apmaiņu cīņai
pret smagiem noziegumiem un terorismu

Ziņojums: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

116 • Grozījumi rezolūciju priekšlikumiem - Ilgtspēju sekmējoša ķimikāliju stratēģija



Piektdiena, 2020. gada 10. jūlijs

 

 

09:00 

 

09:15 - 11:00     Debates

 

09:45 - 11:00
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09:00 Rezultātu paziņošana

09:15 - 11:00 Debates

09:45 - 11:00 Pirmais balsošanas laiks

13:30 Rezultātu paziņošana

14:15 - 15:30 Otrais balsošanas laiks

18:00 Rezultātu paziņošana

137 • Rezultātu paziņošana

91 • Srebreņicas 25. gadadienas atcere

Komisijas paziņojums

[2020/2705(RSP)]

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

95 À • Eiropas kultūras atveseļošana

Komisijas paziņojums

[2020/2708(RSP)]

Balsošana notiks septembrī

39 • Kohēzijas politikas nozīme Covid-19 radīto sociālekonomisko seku novēršanā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Reģionālās attīstības komiteja
Komisija
Kohēzijas politikas nozīme COVID-19 sociālekonomisko seku novēršanā

[2020/2644(RSP)]

132 • Pirmais balsošanas laiks

98 • Galīgie balsojumi

49 À« - Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes

Ziņojums: José Gusmão (A9-0124/2020)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
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53 À - 2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts "Atbalsta turpināšana bēgļiem un
uzņēmējkopienām, reaģējot uz Sīrijas krīzi Jordānijā, Libānā un Turcijā"

Ziņojums: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada budžeta grozījuma Nr.
5/2020 projektu – Atbalsta turpināšana bēgļiem un uzņēmējkopienām, reaģējot uz Sīrijas krīzi Jordānijā,
Libānā un Turcijā

[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]

Budžeta komiteja

92 À - Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2020. gadā, lai turpinātu humāno palīdzību bēgļiem
Turcijā

Ziņojums: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves
izmantošanu 2020. gadā, lai turpinātu humāno palīdzību bēgļiem Turcijā

[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]

Budžeta komiteja

45 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta  2. un 3. punktu: konkrētas vajadzības
izmantot hroma trioksīdu

B9-0202/2020

[2020/2670(RSP)]

46 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu:  aktīvās vielas, tostarp
flumioksazīns

B9-0203/2020

[2020/2671(RSP)]

29 À - Vispusīga Eiropas pieeja enerģijas uzglabāšanai

Ziņojums: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Ziņojums par vispusīgu Eiropas pieeju enerģijas uzglabāšanai

[2019/2189(INI)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

37 À - Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0122/2020, B9-0125/2020

[2020/2549(RSP)]

(Debates: 10/02/2020)

99 • Balsošana par grozījumiem

84 • Pārejas noteikumi, lai risinātu Covid-19 krīzes ietekmi (Regulas (ES) 2016/1628 grozīšana)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

141 • ***I (ENVI) Cilvēkiem paredzētu zāļu, kas satur ģenētiski modificētus organismus vai no tiem sastāv
un ir paredzētas koronavīrusa slimības ārstēšanai vai profilaksei, klīnisko pārbaužu veikšana un
piegāde

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja



13:30 

 

14:15 - 15:30
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136 • Rezultātu paziņošana

133 • Otrais balsošanas laiks

89 • Galīgie balsojumi

52 À - ES un Jaunzēlandes nolīguma, par kuru norit sarunas, noslēgšana par personas datu apmaiņu cīņai
pret smagiem noziegumiem un terorismu

Ziņojums: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijai par nolīguma, par kuru notiek sarunas,
noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības
Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu
kompetentajām Jaunzēlandes iestādēm

[2020/2048(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

96 À - Ilgtspēju sekmējoša stratēģija attiecībā uz ķimikālijām

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0222/2020

[2020/2531(RSP)]

32 À«««I - Pārejas noteikumi nolūkā risināt Covid-19 krīzes ietekmi (Regulas (ES) 2016/1628 grozīšana)

Ziņojums:

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

139 À«««I - Cilvēkiem paredzētu zāļu, kas satur ģenētiski modificētus organismus vai no tiem sastāv un ir
paredzētas koronavīrusa slimības ārstēšanai vai profilaksei, klīnisko pārbaužu veikšana un piegāde

Ziņojums:

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

44 À - Visaptveroša Savienības politika nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
novēršanai — Komisijas Rīcības plāns un nesenā notikumu attīstība

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0206/2020, B9-0207/2020

[2020/2686(RSP)]

48 À - ES sabiedrības veselības stratēģija pēc Covid-19 pandēmijas

Rezolūciju priekšlikumi

RC B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020,
B9-0221/2020

[2020/2691(RSP)]



18:00 
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134 • Rezultātu paziņošana



 

 
Uzstāšanās laiks (Reglamenta 171. pants) 

Termiņi
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Uzstāšanās laiks (Reglamenta 171. pants)

 
 

Trešdiena, 2020. gada 8. jūlijs

 

14:15 - 17:45

 

19:00 - 21:00

 

 

Ceturtdiena, 2020. gada 9. jūlijs

 

09:15 - 11:30

 

14:30 - 16:30

 

 

Piektdiena, 2020. gada 10. jūlijs
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Eiropadomes priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes) :15'

Padome (ieskaitot atbildes) :15'

Komisija (ieskaitot atbildes) :30'

Deputāti :90'

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Padome (ieskaitot atbildes) :20'

Komisija (ieskaitot atbildes) :20'

Deputāti :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Augstais pārstāvis (ieskaitot
atbildes)

:15'

Deputāti :90'

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Padome (ieskaitot atbildes) :20'

Komisija (ieskaitot atbildes) :25'

Autors (komiteja) :5'

Deputāti :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'
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Komisija (ieskaitot atbildes) :25'

Autors (komiteja) :5'

Deputāti :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'



Termiņi

 
 

Trešdiena, 2020. gada 8. jūlijs

 

 

Ceturtdiena, 2020. gada 9. jūlijs
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44 À • Visaptveroša Savienības politika nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
novēršanai — Komisijas Rīcības plāns un nesenā notikumu attīstība - Padomes un Komisijas paziņojumi

- Rezolūciju priekšlikumi Trešdiena, 1. jūlijs, 13:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi Pirmdiena, 6. jūlijs, 20:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Otrdiena, 7. jūlijs, 12:00

48 À • ES sabiedrības veselības stratēģija pēc Covid-19 pandēmijas - Padomes un Komisijas paziņojumi

- Rezolūciju priekšlikumi Pirmdiena, 6. jūlijs, 13:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi Otrdiena, 7. jūlijs, 13:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi Otrdiena, 7. jūlijs, 14:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Otrdiena, 7. jūlijs, 19:00

121 À • Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu
vadītāju norīkošanai darbā  - Ieteikums otrajam lasījumam: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

- Grozījumi; noraidīšana Trešdiena, 1. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

122 À • Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un
pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību  - Ieteikums otrajam lasījumam: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

- Grozījumi; noraidīšana Trešdiena, 1. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

123 À • Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē  - Ieteikums otrajam lasījumam: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

- Grozījumi; noraidīšana Trešdiena, 1. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

28 À • Eiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu
termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu  - Ziņojums: Loránt Vincze

- Grozījumi; noraidīšana Pirmdiena, 6. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

102 À • Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes

- Grozījumi Piektdiena, 3. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

103 À • 2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts "Atbalsta turpināšana bēgļiem un
uzņēmējkopienām, reaģējot uz Sīrijas krīzi Jordānijā, Libānā un Turcijā"

- Grozījumi Piektdiena, 3. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00
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96 À • Ilgtspēju sekmējoša stratēģija attiecībā uz ķimikālijām - Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
(O-000044/2020 - B9-0013/20)

- Rezolūciju priekšlikumi Pirmdiena, 6. jūlijs, 13:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi Otrdiena, 7. jūlijs, 13:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi Otrdiena, 7. jūlijs, 14:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Otrdiena, 7. jūlijs, 19:00

24 À • Direktīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 grozīšana attiecībā uz transponēšanas un piemērošanas
datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos  - Ziņojums: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

- Grozījumi Piektdiena, 3. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

26 À • 2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām  - Ziņojums: David Cormand
(A9-0081/2020)

- Grozījumi Trešdiena, 1. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

9 À • 2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli  - Ziņojums: Bas
Eickhout (A9-0118/2020)

- Grozījumi Trešdiena, 1. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

8 À • 2018. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu  -
Ziņojums: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

- Grozījumi Trešdiena, 1. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

97 À • Humanitārā situācija Venecuēlā un migrācijas un patvēruma krīze - Rezolūciju priekšlikumi

- Rezolūciju priekšlikumi Pirmdiena, 6. jūlijs, 13:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi Otrdiena, 7. jūlijs, 13:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi Otrdiena, 7. jūlijs, 14:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Otrdiena, 7. jūlijs, 19:00

78 À • Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu -  aktīvās vielas, tostarp
flumioksazīns

- Grozījumi Trešdiena, 1. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

101 À • ES un Jaunzēlandes nolīguma, par kuru notiek sarunas, noslēgšana par personas datu apmaiņu cīņai pret
smagiem noziegumiem un terorismu

- Grozījumi Pirmdiena, 6. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00



Piektdiena, 2020. gada 10. jūlijs
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95 À • Eiropas kultūras atveseļošana - Komisijas paziņojums

- Rezolūcijas priekšlikums Trešdiena, 9. septembris, 13:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi Pirmdiena, 14. septembris, 19:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi Pirmdiena, 14. septembris, 20:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Otrdiena, 15. septembris, 12:00

49 À • Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes  - Ziņojums: José Gusmão (A9-0124/2020)

- Grozījumi Piektdiena, 3. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

53 À • 2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts "Atbalsta turpināšana bēgļiem un
uzņēmējkopienām, reaģējot uz Sīrijas krīzi Jordānijā, Libānā un Turcijā"  - Ziņojums: Monika
Hohlmeier (A9-0127/2020)

- Grozījumi Piektdiena, 3. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

92 À • Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2020. gadā, lai turpinātu humāno palīdzību bēgļiem Turcijā
- Ziņojums: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

- Grozījumi Piektdiena, 3. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

45 À • Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta  2. un 3. punktu: konkrētas vajadzības izmantot
hroma trioksīdu

- Rezolūcijas priekšlikuma grozījumi Trešdiena, 1. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

46 À • Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu:  aktīvās vielas, tostarp
flumioksazīns

- Rezolūcijas priekšlikuma grozījumi Trešdiena, 1. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

29 À • Vispusīga Eiropas pieeja enerģijas uzglabāšanai  - Ziņojums: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

- Referenta iesniegtie grozījumi, vismaz 71 deputāts, alternatīvi
rezolūciju priekšlikumi

Trešdiena, 1. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Otrdiena, 7. jūlijs, 12:00

37 À • Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana - Rezolūciju priekšlikumi

- Rezolūciju priekšlikumi Trešdiena, 1. jūlijs, 13:00

- Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

- Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi Pirmdiena, 6. jūlijs, 20:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Otrdiena, 7. jūlijs, 12:00

52 À • ES un Jaunzēlandes nolīguma, par kuru norit sarunas, noslēgšana par personas datu apmaiņu cīņai pret
smagiem noziegumiem un terorismu  - Ziņojums: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

- Grozījumi Pirmdiena, 6. jūlijs, 13:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Pirmdiena, 6. jūlijs, 19:00

32 À • Pārejas noteikumi nolūkā risināt Covid-19 krīzes ietekmi (Regulas (ES) 2016/1628 grozīšana)  - Ziņojums:

- Grozījumi; noraidīšana Trešdiena, 8. jūlijs, 19:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Ceturtdiena, 9. jūlijs, 12:00
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139 À • Cilvēkiem paredzētu zāļu, kas satur ģenētiski modificētus organismus vai no tiem sastāv un ir paredzētas
koronavīrusa slimības ārstēšanai vai profilaksei, klīnisko pārbaužu veikšana un piegāde  - Ziņojums:

- Grozījumi; noraidīšana Trešdiena, 8. jūlijs, 19:00

- Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļām Ceturtdiena, 9. jūlijs, 12:00
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