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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 - 11:20 Debates

11:30 Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra Nila Muižnieka uzruna

11:30 - 13:30 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

4 À • Banku savienība — 2017. gada ziņojums

Ziņojums: Sander Loones (A8-0019/2018)

Ziņojums par banku savienību — 2017. gada ziņojumu

[2017/2072(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

14 À« • Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā

Ziņojums: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko
informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza
Direktīvu 2011/16/ES

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

16 À • Džihādistu ienākumu avotu likvidēšana — vēršanās pret terorisma finansēšanu

Ziņojums: Javier Nart (A8-0035/2018)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas
priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas
jautājumos par džihādistu ienākumu avotu likvidēšanu — vēršanos pret terorisma
finansēšanu

[2017/2203(INI)]

Ārlietu komiteja

5 À • ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā

Ziņojums: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei par ES prioritātēm ANO Sieviešu
statusa komisijas 62. sesijā

[2017/2194(INI)]

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
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43 • (Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra Nila Muižnieka uzruna)

37 À - Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (Ryszard Czarnecki aizstāšana)

[2018/2578(RSO)]

18 «««I - Apdrošināšanas izplatīšana: dalībvalstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datums

Ziņojums: Werner Langen (A8-0024/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/97
attiecībā uz dalībvalstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datumu

[COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

15 ««« - ES un ASV divpusējais nolīgums par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz
apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

Ieteikums: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Savienības
un Amerikas Savienoto Valstu divpusējo nolīgumu par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz
apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

[08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

27 « - Revīzijas palātas locekļa iecelšana: Annemie Turtelboom

Ziņojums: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Annemie Turtelboom par Revīzijas palātas locekli

[05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)]

Budžeta kontroles komiteja

40 « - Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšana

Ziņojums: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

Ziņojums par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanu

[N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

36 À - Īpašas komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas
jautājumos izveide, pienākumi, skaitliskais sastāvs un pilnvaru termiņš

B8-0125/2018

[2018/2574(RSO)]

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

Ziņojums: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

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

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

14 À« - Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā

Ziņojums: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja
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38 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas 59122
(DAS-59122-7) atļaušana

Rezolūcijas priekšlikums

B8-0122/2018

[2018/2568(RSP)]

39 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas MON
87427 × MON 89034 × NK603 un ģenētiski modificētas kukurūzas, kurā kombinēti divi no šādiem
gadījumiem: MON 87427, MON 89034 un NK603, atļaušana

Rezolūcijas priekšlikums

B8-0124/2018

[2018/2569(RSP)]

20 À - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

Ziņojums: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas
pielāgošanās fonda izmantošanu (Spānijas pieteikums EGF/2017/006/ ES/ Galicia apparel)

[COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)]

Budžeta komiteja

21 À - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/007 SE/Ericsson

Ziņojums: Urmas Paet (A8-0032/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas
pielāgošanās fonda izmantošanu (Zviedrijas pieteikums EGF/2017/007 SE/Ericsson)

[COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)]

Budžeta komiteja

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

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

[2018/2541(RSP)]

11 À - Pamattiesību stāvoklis ES 2016. gadā

Ziņojums: Frank Engel (A8-0025/2018)

[2017/2125(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

19 À - ES biškopības nozares perspektīvas un izaicinājumi

Ziņojums: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

[2017/2115(INI)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

4 À - Banku savienība — 2017. gada ziņojums

Ziņojums: Sander Loones (A8-0019/2018)

[2017/2072(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

16 À - Džihādistu ienākumu avotu likvidēšana — vēršanās pret terorisma finansēšanu

Ziņojums: Javier Nart (A8-0035/2018)

[2017/2203(INI)]

Ārlietu komiteja
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5 À - ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā

Ziņojums: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

[2017/2194(INI)]

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
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