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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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09:00 – 12:20     PRIORITĀRĀS DEBATES

 

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

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

15:00 – 21:00 Debates

13 • Kipras prezidentūras darba programma

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2011/2925(RSP)]

152 À • Komisijas darba programmas izstrāde 2013. gadam

Komisijas paziņojums

[2012/2688(RSP)]

Pēc tam — politisko grupu pārstāvju uzstāšanās

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

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

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

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Reglamenta 138. pants

100 «««I - Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai

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

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

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Reglamenta 138. pants

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

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

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

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Reglamenta 138. pants

99 «««I - Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana

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

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

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Reglamenta 138. pants
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89 «««I - Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana

Ziņojums: Martin Häusling (A7-0215/2011)

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

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Reglamenta 138. pants

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

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

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

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Reglamenta 138. pants

47 ««« - ES un Krievijas Nolīgums par pakalpojumu tirdzniecības saistību saglabāšanu

Ieteikums: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp
Eiropas Savienību un Krievijas Federācijas valdību par pašreizējā ES un Krievijas partnerības un sadarbības
nolīgumā paredzēto pakalpojumu tirdzniecības saistību saglabāšanu

[16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Reglamenta 138. pants

42 ««« - ES un Krievijas nolīgums par mehānisko transportlīdzekļu detaļu un komplektējošo daļu tirdzniecību

Ieteikums: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un
Krievijas Federācijas valdību par mehānisko transportlīdzekļu detaļu un komplektējošo daļu tirdzniecību
starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju

[16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Reglamenta 138. pants

46 ««« - ES un Krievijas Nolīgums par Krievijas Federācijas izvedmuitas nodokļu ieviešanu vai palielināšanu
izejvielām

Ieteikums: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp
Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par izvedmuitas ieviešanu vai palielināšanu izejvielām

[16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Reglamenta 138. pants

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)

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

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

130 À«««I - Lauksaimniekiem paredzēti tiešie maksājumi

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

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

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
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41 À - 2013. gada budžets — pilnvarojums trialogam

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

[2012/2016(BUD)]

Budžeta komiteja

73 À - Dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģija

Ziņojums: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

[COM(2012)0006 - 2012/2043(INI)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

123 - ES tiesiskā regulējuma izveide lolojumdzīvnieku un klaiņojošu dzīvnieku aizsardzībai

Rezolūcijas priekšlikums

B7-0341/2012

[2012/2670(RSP)]

Reglamenta 202. panta 2. punkts

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

Rezolūciju priekšlikumi

B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012

[2011/2923(RSP)]

87 À - Piekļuve banku pamatpakalpojumiem

Ziņojums: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

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

Ekonomikas un monetārā komiteja

152 À - Komisijas darba programmas izstrāde 2013. gadam

Rezolūciju priekšlikumi

B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012, B7-0350/2012

[2012/2688(RSP)]

66 «««I • Finansiālais atbalsts Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā

Ziņojums: Göran Färm (A7-0150/2012)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza
Lēmumu Nr. 1639/2006/EK, ar ko izveido konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu
(2007. līdz 2013. gads), un Regulu (EK) Nr. 680/2007, ar ko paredz vispārīgus
noteikumus Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai Eiropas transporta un enerģētikas
tīklu jomā

[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]

Budžeta komiteja

Klātesot EIB priekšsēdētājam Werner Hoyer

162 • Šengenas noteikumu pārkāpumi

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2012/2700(RSP)]



Kopīgās debates - Eiropas Savienības Tiesas statūti

 
Kopīgo debašu beigas
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122 «««I • Eiropas Savienības Civildienesta tiesas aizstājējtiesneši

Ziņojums: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas
Savienības Civildienesta tiesas aizstājējtiesnešiem

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]

Juridiskā komiteja

135 «««I • Protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

Ziņojums: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza
Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem un tā I pielikumu

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]

Juridiskā komiteja

166 • Stāvoklis Gruzijā

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

[2012/2707(RSP)]

167 • Stāvoklis Sīrijā

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

[2012/2708(RSP)]

168 • Stāvoklis Ēģiptē

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

[2012/2709(RSP)]
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