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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

85 • Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra
iecelšana amatā

Komisijas paziņojums

[2018/2624(RSP)]

50 À • Dzimumu līdztiesība ES tirdzniecības nolīgumos

Ziņojums: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

Ziņojums par dzimumu līdztiesību ES tirdzniecības nolīgumos

[2017/2015(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

86 • Vardarbības pret sievietēm un meitenēm apkarošana un Stambulas konvencijas
ratifikācija ES dalībvalstīs

Komisijas paziņojums

[2018/2625(RSP)]

42 À«««I • Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi

Ziņojums: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par paku pārrobežu
piegādes pakalpojumiem

[2016/0149(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

43 À«««I • Dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju
sākotnējās kvalifikācijas iegūšana un periodiska apmācība un vadītāja apliecības

Ziņojums: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza
Direktīvu 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta
līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību un Direktīvu
2006/126/EK par vadītāju apliecībām

[2017/0015(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja



Šādu ziņojumu īss izklāsts:
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17 • Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģija

Ziņojums: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

Ziņojums par Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģiju

[2017/2067(INI)]

Transporta un tūrisma komiteja

46 À • Mazāk attīstītie ES reģioni

Ziņojums: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

Ziņojums par mazāk attīstītajiem ES reģioniem

[2017/2208(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

10 À • ES reģionu un pilsētu loma COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā

Ziņojums: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

Ziņojums par ES reģionu un pilsētu lomu COP 21 Parīzes klimata nolīguma
īstenošanā

[2017/2006(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

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