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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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08:30 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

44 À • Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā

Ziņojums: Notis Marias (A8-0387/2017)

Ziņojums saskaņā ar Reglamenta 216. panta 7. punktu par Lūgumrakstu komitejas
apspriežu rezultātiem 2016. gadā

[2017/2222(INI)]

Lūgumrakstu komiteja

39 À • Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija

Ziņojums: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Ziņojums par Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģiju

[2016/2327(INI)]

Transporta un tūrisma komiteja

70 À • Vārda brīvība Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lieta

RC B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017,
B8-0693/2017

[2017/3001(RSP)]

71 À • Kambodža: opozīcijas aizliegšana

RC B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017,
B8-0696/2017, B8-0697/2017

[2017/3002(RSP)]

72 À • Salvadora: tādu sieviešu lietas, kuras sauktas pie atbildības par spontāniem
abortiem

RC B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC B8-0695/2017, B8-0695/2017,
B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017

[2017/3003(RSP)]
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66 À - Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz vertikāli novietotiem
iesmiem saldētā gaļā

Iebildums saskaņā ar Reglamenta 106. pantu

B8-0666/2017

[2017/2920(RPS)]

10 À - Ieteikumu projekts pēc izmeklēšanas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu
apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

B8-0660/2017

[2016/3044(RSP)]

Reglamenta 198. pants

30 À - Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

Ziņojums: Michael Gahler (A8-0351/2017)

[2017/2123(INI)]

Ārlietu komiteja

15 À - Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu

Ziņojums: David McAllister (A8-0350/2017)

[2017/2121(INI)]

Ārlietu komiteja

31 À - 2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā
jomā

Ziņojums: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

[2017/2122(INI)]

Ārlietu komiteja

34 À - Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai

Ziņojums: Alyn Smith (A8-0382/2017)

[2017/2204(INI)]

Ārlietu komiteja

Reglamenta 113. pants

9 • Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu
pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

82 «««I - Direktīva, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar
ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru
un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību,
izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu

Ziņojums: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā īstenot
Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju
piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu
(ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu

[COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)]

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Komitejas lēmums sākt sarunas – 69.c pants
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56 À - Stāvoklis Afganistānā

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017,
B8-0683/2017, B8-0684/2017

[2017/2932(RSP)]

57 À - Rohindžu stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi

RC B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017,
B8-0673/2017, B8-0674/2017

[2017/2973(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)

[2015/2129(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

44 À - Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā

Ziņojums: Notis Marias (A8-0387/2017)

[2017/2222(INI)]

Lūgumrakstu komiteja

39 À - Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija

Ziņojums: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

[2016/2327(INI)]

Transporta un tūrisma komiteja
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