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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

29 À • Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats

Ziņojums: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskatu

[2017/2124(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

Klātesot ECB priekšsēdētājam Mario Draghi

65 • Starptautisku uzņēmumu manipulācijas ar zinātnisko izpēti pēc Vācijas mašīnbūves
nozares veiktajiem emisiju testiem uz pērtiķiem un cilvēkiem

Komisijas paziņojums

[2018/2565(RSP)]

17 À«««I • Klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ
īstenota ģeogrāfiskā bloķēšana un cita veida diskriminācija

Ziņojums: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko novērš
ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas
vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulu (EK) Nr.
2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK

[2016/0152(COD)]

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

41 • Lēmums, kas pieņemts par taisnīgas nodokļu politikas paketi II un III

Komisijas paziņojums

[2017/2857(RSP)]

16 À«««I • Emisiju izmaksefektīva samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos

Ziņojums: Julie Girling (A8-0003/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza
Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas
mazoglekļa risinājumos

[2015/0148(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

(Debates: 13/02/2017, balsojums: 15/02/2017)
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40 À • Inovācijas paātrināšana tīras enerģijas jomā

Ziņojums: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Ziņojums par inovācijas paātrināšanu tīras enerģijas jomā

[2017/2084(INI)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

58 À • Šrilankas, Trinidādas un Tobāgo un Tunisijas iekļaušana augsta riska trešo valstu
sarakstā

Iebildums saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu

[2017/3020(DEA)]

Balsošana notiks trešdien

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