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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
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17:00 - 23:00 Debates

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

69 À«««I • Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi

Ziņojums: Albert Deß (A8-0380/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu
noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr.
1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 652/2014

[2016/0282B(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

12 À«««II • Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība

Ieteikums otrajam lasījumam: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas
Parlamenta un Padomes regulu par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008

[2015/0289(COD)]

Zivsaimniecības komiteja

41 À«««I • ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas
ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un
sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada

Ziņojums: Julie Girling (A8-0258/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Direktīvu
2003/87/EK nolūkā saglabāt pašreizējo darbības jomas ierobežojumu attiecībā uz aviācijas
darbības darbībām un sagatavoties globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada

[2017/0017(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

(Debates: 11/09/2017, balsojums: 13/09/2017)

21 À • 2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku
pārmaiņu Savienībā

Ziņojums: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana
demokrātisku pārmaiņu Savienībā

[2017/2069(INI)]

Lūgumrakstu komiteja
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51 ««« • Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu

Ieteikums: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu
Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās
dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses

[2016/0166(NLE)]

Ārlietu komiteja

50 • Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu

Ziņojums: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam
par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Padziļinātas partnerības un sadarbības
nolīgumu starp ES un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku,
no otras puses

[2017/2035(INI)]

Ārlietu komiteja

20 À • Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju

Ziņojums: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Ziņojums par virzību uz digitālās tirdzniecības stratēģiju

[2017/2065(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

2 • Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
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