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Procedūru skaidrojums
 

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

1. Trešais lasījums

- Parastā likumdošanas procedūra («««III)
nodoto balsu vairākums kopējās nostājas pieņemšanai

2. Piekrišana

- Piekrišanas procedūra («««)
Parlamenta deputātu vairākums, lai pieņemtu vai noraidītu lēmumu par piekrišanu

3. Otrais lasījums

- Parastā likumdošanas procedūra («««II)
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu Padomes nostāju
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu Padomes nostāju

4. Eiropas Parlamenta Reglaments

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

5. Pirmais lasījums

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

6. Piekrišana

- Piekrišanas procedūra («««)
nodoto balsu vairākums, lai pieņemtu vai noraidītu lēmumu par piekrišanu

7. Citas procedūras

- Apspriežu procedūra («)
nodoto balsu vairākums likumdošanas priekšlikuma pieņemšanai vai grozīšanai
nodoto balsu vairākums normatīvās rezolūcijas projekta pieņemšanai

- Citi (paziņojumi, mutiski jautājumi, patstāvīgi ziņojumi, neaizskaramības atcelšana)
 nodoto balsu vairākums rezolūcijas vai lēmuma priekšlikuma pieņemšanai
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Kopīgās debates - Dzimumu līdztiesība

 
Kopīgo debašu beigas
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17:00 – 23:00 Debates

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

120 • Gads kopš Fukušimas traģēdijas — gūtās atziņas

Parlamenta priekšsēdētāja paziņojums

[2012/2576(RSP)]

Turpinājumā — politisko grupu pārstāvju uzstāšanās

31 À • Sieviešu un vīriešu līdztiesība Eiropas Savienībā — 2011. gads

Ziņojums: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā — 2011. gads

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

47 À • Sieviešu līdzdalība politisko lēmumu pieņemšanā

Ziņojums: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Ziņojums par sieviešu līdzdalību politisko lēmumu pieņemšanā — kvalitāte un
līdztiesība

[2011/2295(INI)]

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

63 À«««I • Mantošana un Eiropas mantojuma apliecība

Ziņojums: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jurisdikciju,
piemērojamiem tiesību aktiem, lēmumu un autentisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas
jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi

[2009/0157(COD)]

Juridiskā komiteja

119 À • Apmācība tieslietu jomā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Klaus-Heiner Lehne, Juan Fernando López Aguilar (O-000059/2012 - B7-0106/2012)
Juridiskā komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Komisija
Apmācība tieslietu jomā

[2012/2575(RSP)]

Balsošana notiks trešdien.
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2 • Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)

73 À • Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtu papildināšana attiecībā uz darbinieku
iesaistīšanu

Ziņojums: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Ziņojums par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtu papildināšanu attiecībā uz
darbinieku iesaistīšanu

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

54 À • Boloņas process

Ziņojums: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu ieguldījumu Boloņas procesa konsolidācijā
un progresā

[2011/2180(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja
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