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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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08:30 – 12:20 Debates

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

15:00 – 20:00 Debates

21:00 – 23:00 Debates

12 • Dānijas prezidentūras darba pārskats

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2011/2924(RSP)]

14 À • Eiropadomes 2012. gada 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumi

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi

[2011/2923(RSP)]

Balsošana notiks trešdien.

170 • Pieprasījums rīkot apspriešanos ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par Eiropas sociālā
marķējuma zīmes ieviešanu

Reglamenta 124. pants

133 «««I - Apdrošināšana un pārapdrošināšana (Maksātspēja II)

Ziņojums: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK
par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)
attiecībā uz tās transponēšanas un piemērošanas datumiem un dažu direktīvu atcelšanas datumu

[2012/0110(COD)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

Reglamenta 46. panta 1. punkts

105 « - Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Kopienu

Ziņojums: Maurice Ponga (A7-0169/2012)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 2001/822/EK par aizjūras
zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu

[2012/0024(CNS)]

Attīstības komiteja

59 - ES makroreģionālo stratēģiju attīstība: pašreizējā prakse un nākotnes izredzes, it īpaši Vidusjūras
reģionā

Ziņojums: François Alfonsi (A7-0219/2012)

[2011/2179(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja
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104 À«««II - Eiropas dzelzceļa vienotā telpa

Ieteikums otrajam lasījumam: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

[2010/0253(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

93 À«««I - Reģistrācijas kontrolierīces, ko izmanto autotransportā

Ziņojums: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

[2011/0196(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

132 À«««I - Muitas darbs intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā

Ziņojums: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

[2011/0137(COD)]

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

18 À - ES tiesību aktu īstenošana ūdens apsaimniekošanas jomā

Ziņojums: Richard Seeber (A7-0192/2012)

[2011/2297(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

97 À - eCall - jauns tālruņa līnijas 112 pakalpojums iedzīvotājiem

Ziņojums: Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

[2012/2056(INI)]

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Transporta un tūrisma komiteja

Reglamenta 51. pants

62 À - Eiropas pievilcība investīcijām

Ziņojums: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

[2011/2288(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

90 À - Tirdzniecības aspekti Austrumu partnerībā

Ziņojums: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

[2011/2306(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

111 ««« • Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgums starp ES un tās dalībvalstīm,
Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksiku, Maroku, Jaunzēlandi,
Singapūru, Šveici un ASV

Ieteikums: David Martin (A7-0204/2012)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Viltošanas novēršanas
tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu,
Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti,
Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām
Valstīm

[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
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41 À • 2013. gada budžets — pilnvarojums trialogam

Ziņojums: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

Ziņojums par pilnvarojumu trialogam par 2013. finanšu gada budžeta projektu

[2012/2016(BUD)]

Budžeta komiteja

156 • ES un Izraēlas nolīgums par rūpniecības izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un
atzīšanu

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Vital Moreira, Elmar Brok (O-000129/2012 - B7-0119/2012)
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Ārlietu komiteja
Komisija
EK un Izraēlas nolīgums - rūpniecības ražojumu atbilstības novērtēšana un atzīšana (ACAA);
Papildprotokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam

[2012/2693(RSP)]

87 À • Piekļuve banku pamatpakalpojumiem

Ziņojums: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par piekļuvi banku pamatpakalpojumiem

[C(2011)4977 - 2012/2055(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

130 À«««I • Lauksaimniekiem paredzēti tiešie maksājumi

Ziņojums: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes
Regulu (EK) Nr. 73/2009 attiecībā uz lauksaimniekiem paredzētu tiešo maksājumu
piemērošanu 2013. gadā

[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

101 «««I • Kopēji lauksaimniekiem paredzētu tiešā atbalsta shēmu noteikumi

Ziņojums: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza
Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta
shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta
shēmas lauksaimniekiem

[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
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100 «««I • Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai

Ziņojums: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza
Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

98 «««I • Lauksaimniecības tirgu kopīga organizācija un īpaši noteikumi dažiem
lauksaimniecības produktiem

Ziņojums: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem
lauksaimniecības produktiem („Regula par vienotu TKO”)

[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

99 «««I • Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana

Ziņojums: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza
Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas
finansēšanu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 165/94 un (EK) Nr. 78/2008

[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

89 «««I • Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana

Ziņojums: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza
Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
marķēšanu

[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

137 «««I • Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēma

Ziņojums: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza
Regulu (EK) Nr. 485/2008 par dalībvalstu veiktām Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm

[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
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