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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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12:30 – 14:00     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
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09:00 – 12:20 Debates

12:30 – 14:00 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

15:00 – 16:00 Debates

16:00 – 17:30 Jautājumu laiks

17:30 – 20:00 Debates

21:00 – 23:00 Debates

59 • Eiropadomes 2012. gada 1. un 2. marta sanāksmes secinājumi

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi

[2011/2921(RSP)]

113 • Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds — krīzes apstākļos piemērotais izņēmuma
režīms

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Padome
Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGPF) krīzes izņēmuma režīms

[2012/2572(RSP)]

45 ««« - Nolīgums starp Eiropas Savienību un Islandi un Norvēģiju par dažu Konvencijas par Eiropas
Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās noteikumu piemērošanu

Ieteikums: Claude Moraes (A7-0020/2012)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandes
Republiku un Norvēģijas Karalisti par to, kā piemērot dažus 2000. gada 29. maija Konvencijas par Eiropas
Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās un tās 2001. gada protokola noteikumus

[2009/0189(NLE)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Reglamenta 138. pants

122 - Pieprasījums atcelt Krisztina Morvai imunitāti

Ziņojums: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Krisztina Morvai imunitāti

[2010/2285(IMM)]

Juridiskā komiteja

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

Ziņojums: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

[2009/0157(COD)]

Juridiskā komiteja



 

15:00 – 16:00     

 

16:00 – 17:30     
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31 À - Sieviešu un vīriešu līdztiesība Eiropas Savienībā — 2011. gads

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

[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)

[2011/2295(INI)]

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

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

Ziņojums: Sven Giegold (A7-0432/2011)

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

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Reglamenta 48. panta 2. punkts

54 À - Boloņas process

Ziņojums: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

[2011/2180(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja

Reglamenta 48. panta 2. punkts

51 À - Eiropas statistika

Ziņojums: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

Ziņojums par Eiropas statistikas kvalitātes pārvaldību

[COM(2011)0211 - 2011/2289(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

103 À • Diskriminējošas tīmekļa vietnes un valdību reakcija

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2012/2554(RSP)]

Turpinājumā — politisko grupu pārstāvju uzstāšanās
Balsošana notiks ceturtdien.

5 • Jautājumu laiks (Komisija)

ES loma 27 dalībvalstu ekonomikas konkurētspējas stimulēšanā
Uz jautājumiem atbild komisāri M. BARNIER, L. ANDOR un S. KALLAS



17:30 – 20:00     

 
Kopīgās debates - Kakao nozare

 
Kopīgo debašu beigas

 

21:00 – 23:00     
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58 À • 2013. gada budžeta vispārējās vadlīnijas, III iedaļa — Komisija

Ziņojums: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

Ziņojums par vispārējām vadlīnijām 2013. gada budžeta sagatavošanai, III iedaļa —
Komisija

[2012/2000(BUD)]

Budžeta komiteja

50 ««« • 2010. gada Starptautiskais kakao nolīgums

Ieteikums: Vital Moreira (A7-0024/2012)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu 2010. gada
Starptautisko kakao nolīgumu

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

53 À • Bērnu darba izmantošana kakao nozarē

Komisijas paziņojums

[2011/2957(RSP)]

78 À • Risinājumi diabēta izplatības problēmai Eiropas Savienībā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2011/2911(RSP)]

60 «««I • Eiropas Zivsaimniecības fonds

Ziņojums: João Ferreira (A7-0447/2011)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes
Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu attiecībā uz dažiem
noteikumiem par finanšu pārvaldību dalībvalstīs, kurām ir vai kuras apdraud lielas
grūtības, kas saistītas ar to finansiālo stabilitāti

[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]

Zivsaimniecības komiteja

48 «««I • Autonomas tarifu kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam

Ziņojums: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Padomes
Regulu (EK) Nr. 617/2009 par autonomas tarifu kvotas atvēršanu augstas kvalitātes
liellopu gaļas importam

[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
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33 À«««I • Kopējā tirdzniecības politika

Ziņojums: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza konkrētas
regulas par kopējo tirdzniecības politiku attiecībā uz konkrētu pasākumu pieņemšanas
procedūru

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
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