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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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15:00 - 23:00 Debates

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

41 • Humanitārā situācija Sīrijā, jo īpaši Gutā

Priekšsēdētāja paziņojums

[2018/2602(RSP)]

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

35 • Eiropadomes neformālā sanāksme 2018. gada 23. februārī

[2018/2575(RSP)]

33 À • Komisijas lēmums piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā

Komisijas paziņojums

[2018/2541(RSP)]

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

42 • ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2018. gada sesijās

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

[2018/2603(RSP)]

28 À«««I • Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība

Ziņojums: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko
dzērienu definīciju, noformēšanu un marķēšanu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu
lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un
marķējumā un par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

11 À • Pamattiesību stāvoklis ES 2016. gadā

Ziņojums: Frank Engel (A8-0025/2018)

Ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā

[2017/2125(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

30 • Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai darbs un
mantojums

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2018/2530(RSP)]
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44 • Aizliegtās bijušā Komisijas priekšsēdētāja J. M. Barroso lobija darbības, tādas kā
tikšanās ar komisāru J. Katainen

Komisijas paziņojums

[2018/2605(RSP)]

31 • Vairāku trešo valstu izņemšana no ES saraksta ar jurisdikcijām, kas nodokļu
nolūkos nesadarbojas

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2018/2564(RSP)]

19 À • ES biškopības nozares perspektīvas un izaicinājumi

Ziņojums: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Ziņojums par ES biškopības nozares perspektīvām un izaicinājumiem

[2017/2115(INI)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

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