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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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09:00 - 11:50     PRIORITĀRĀS DEBATES
 
Kopīgās debates - Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 

 
Kopīgo debašu beigas

 

12:00 - 12:30

 

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

 

15:00 - 23:00     
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09:00 - 11:50 PRIORITĀRĀS DEBATES

12:00 - 12:30 Saharova balvas piešķiršana

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

15:00 - 23:00 Debates

11 • Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2017. gada 14. un 15. decembrī

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2017/2858(RSP)]

54 À • Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti

[2017/2964(RSP)]

81 • Saharova balvas piešķiršana

2017. gada Saharova balvas piešķiršana Demokrātiskajai opozīcijai Venecuēlā:
Nacionālā asambleja, ko pārstāv tās priekšsēdētājs Julio Borges, un visi organizācijas
Foro Penal Venezolano (juridisku konsultāciju forums Venecuēlā) uzskaitītie
politieslodzītie, kurus pārstāv Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon
Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos un Andrea González

54 À - Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0676/2017, B8-0677/2017

[2017/2964(RSP)]

79 • Šengenas zonas paplašināšana un stiprināšana: Bulgārija, Rumānija un Horvātija

Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 153.a pants)

[2017/3009(RSP)]

59 • Sociālā pīlāra īstenošana

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2017/2974(RSP)]
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77 • Programma 2030. gadam un Eurostat ziņojums par to, kā tiek uzraudzīta virzība uz
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu ES

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2017/3006(RSP)]

76 • ES civilās aizsardzības mehānisms ar pašu operatīvajām spējām

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2017/2975(RSP)]

78 • Nacistu un fašistu simbolu un saukļu ES mēroga aizliegums

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2017/3007(RSP)]

75 • Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski

Danuta Maria Hübner (O-000089/2017 - B8-0613/2017)
Konstitucionālo jautājumu komiteja
Padome
Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības

Danuta Maria Hübner (O-000090/2017 - B8-0614/2017)
Konstitucionālo jautājumu komiteja
Komisija
Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības

[2017/2993(RSP)]

55 À • Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas
un bērnu pornogrāfijas apkarošanu īstenošana

Ziņojums: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Ziņojums par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13.
decembra Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas
izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu

[2015/2129(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
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